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அ = ரக்ஷகனாயும் காரணப ்பபாருளாயும் உள்ள 

விஷ்ணு. ("அ" வ்வான வருக்கு “ம”வ்வானவபரல் லாம்: 

ப்ரசமயஸாரம் 1.) அகசச்ுட்டு: அவன், அவள், அது; 

புறசச்ுட்டு: அந்நாள்; எதிரம்றற: அதரம்ம். 

அஃகம் = பதப்பல்; தானியம் 

அஃகல் = விட்டுப ்சபாதல். (அஃகாசவ தீவிறனகள் 

ஆய்ந்து : 3ஆம் திருவந.் 76) சுருங்கல். (அஃகாமற் 

கற்பவர ்ஆழ்துயர ்சபா யுய்யற் பாலசர: திருவாய். 

4.1.11.) 

அஃகு = தகுதி. 

அஃகுதல் = சுருங்குதல்; விசச்சதம்; (இறடயறுதல்) 

பசறிறக. 

அஃசத = அப்படிசய; அப்படிப்பட்டசத; அதுசவ. 

(கண்ணிறணயு மரவிந்தமடியு மஃசத: திருபநடுந.் 21.) 

அஃறிறண = உயரத்ிறணயல்லா தது. (மக்கள் சதவர ்

நரகர ்என்னுமவரக்றளக ்குறிக்கும் பசால் 

உயரத்ிறண.) 

அக்கப்பறற = அறலசச்ல். 

அக்கரம் = அக்ஷரம்; (எழுத்து) கல்வி. ('அக்ஷராஸ்யன்" 

என்பது காண்க.) 

அக்கரவு = இரக்கம். 



அக்கறர = அக்கறற; (கவனம்) ஆற்றின்மறுகறர; 

ஸம்ஸா ரம்.(ஞானிகளுக்குத் பதாறல 

விலிருப்பதாய்த் சதாற்று தலின் ஸம்ஸாரம் அக்கறர 

யாயிற்று. அக்கறர பயன் னுமனத்தக்கடல்: பபரி 

யாழ். 5. 3.7.) 

அக்கறற = காரய்ம் பசய்ய சவண்டிய அவசியம்; 

சிரத்றத. 

அக்காக்காய் = இது சிறு பிள்றளகறளக ்குழல் வாரு 

வார ்சீராட்டாகச ்பசால் வது. (பபரியாழ். 2.5.1.) 

அக்காரம் = சரக்்க றர; மாமரம். 

அக்காரக்கனி = சரக்்கறரயினா லாகிய 

மரபமான்றுண்டாயின் அது பழுத்த பழம் சபால 

இனியனான எம்பபருமான்; சசாளசிம்ம புரத்து 

எம்பபருமான். (அக்காரக்கனிறய அறடந்துய்ந்து 

சபாசனசன! பபரியதிரு.8.9.4.)மாம்பழம். 

அக்காரவடிசில் = சரக்்கறரப ்பபாங்கல். 

(அக்காரவடிசில் பசான்சனன்: நாய்ச ்சி. 9.6.) 

அக்கிராமியம் = பவளிப்பறடயாய்ப ்பசற்சயாகச ்

பசால்லாது மறறப்பது. (அறவயல் கிளவி) 

அக்கு = எலும்பு (அக்கும் புலியினதளுமுறடயார:் 

பபரிய திரு. 9. 6. 1.) சங்கு மணி. (அக்குவடமுடுத் 

தாறமத்தாலி பூண்ட அனந்தசயனன்: பபரியாழ். 

1.7.2.) 



அக்குமணிவடம் = சங்குமணிவடம். 

அக்நிநாஸிஞ்சசத் சபாசல = அஸங்கதம். 

(பநருப்பினால் நறனத்தல் சபால பபாருந்தாதது 

என்றபடி: ஈடு, 1.3.8.) 

அகஞ்சுரிப்படுத்தல் = குறறத்தல். (ஈடு, 8. 2.2.) 

அகஞ்சுரிப்படுதல் = குறறதல்; ஸங்சகாசப்படுதல். 

(ஈடு, 1. 4.2.) 

அகடு = வயிறு; (அகடுற முகசடறிப ்பீலிமாமயில் 

நடஞ் பசயும்: பபரியதிரு. 1.2.1.) நடு. * 

அகப்பறட = அந்தரங்க பரிகரம். (அகப்பறட பயன்று 

மிடுக்கராயிருப்பா றரக் கூட்டிக் பகாண்டு : ஈடு, 10.1. 

ப்ர.) 

அகம் = சித்தம்; பநஞ்சு; உள்; இடம்; 

விலக்ஷணதாந்யம்; பாபம்; மரம்; மறல; நான்; (அகம் 

வகுத்துக ்பகாண் டிருந்சதன் : பபரியாழ்: 5.1. 5.) ஏழாம் 

சவற்றுறமச ்பசால்லுருபு; வயிறு. (அக 

னாரவுண்பபனன்றுண்டு; 2-ஆம் திருவந.் 22.) | 

அகம்படி = அந்தரங்க நியாம் யர;் அணுக்குத் 

பதாண்டு புரிசவார;் உள்ளிடம். (திரு 

வயிற்றினகம்படியில் றவத்து: பபரியதிரு: 11.6. 8.) 

அகம்படியர ்= நிரவ்ாஹிகள்; அபிமானிகள்; 

அந்தரங்கர.் (அகம்படியர ்கிளரந்்தால் அரசனாலும் 

அடக்கப ்சபாகாதிசற: திருப்பா. 4. வியா.) 



அகம்படி றவத்த அரசு = அந்தரங்க நியாம்யர ்

அறமத்த அரசு. (அகம்படி றவத்த 

அரசாயிருக்குமங்கு: ஈடு, 5. 8.2.) 

அகமறட = உள்மறட. 

அகமரத்்தம் = ஆத்மா. 

அகபமாடுக்கு = முட்டுக்சகால்; பகாள்பகாம்பு. 

அகலம் = நிலம்; (பூமி) பரப்பு; மாரப்ு; இடம்; ஏழனுருபு; 

(பபண்ணகலம் காதற் பபரிது: ஆம் திருவந.்54.) வயிறு; 

ஸங்கற்பம். (சபரகலத்துள்பளாடுக்கும் 

சபராரமாரப்னார ்ஓரகலத்துள்ளதுலகு: ஆம் திரு வந.் 

43) 

அகவறலப்படுத்தல் = வறலயிலகப ்படுத்தல்; 

அகவறல; வறலக் குள்சள; அகவிய(பநடிய) வறல. 

(ஈடு, 6.2.9.) 

அகவாய் = மனம், உள்ளிடம். 

அகவி = அதக்கி. (பநருக்கி) 

அகவுதல் = மயிபலாலித்தல்; அறழத்தல்; பநடிதாதல். 

அகழ்ந்து சபாடுறக = கறளந்து சபாடுறக. 

அகற்றுறக = விடுறக; பரவிய தாக்குறக. 

அகி = இரும்பு; ஒருவறக மரம்; பாம்பு. 

அகிஞ்சனன் = வறியன்; ஸாதந மில்லாதவன் 



அகிஞ்சித்கரம் = பயனற்றது. 

அகுறக = புறப்பட விடுறக; ஆடுறக. 

அறகப்பு = எழுறக; சமன்றம. (அறகப்பில் 

மனிசறர: 4-ஆம் திருவந.் 38.) 

அங்கண்ணன் = இளகின பநஞ்றச உறடயவன்; 

(பந்தக கரம்ங்களிசல பிர வரத்்தியா நின்றாலும் அங் 

கண்ணனாய்க் பகாண்டு நிசஷதிக்கமாட்டாசத நிற் 

கும்: ஜிதந்றத. 3. வியா.) அழகிய ஸுலபன்; அழகிய 

கண்கறளயுறடயவன்; (அங்கண் ண்னப்பூசச்ி 

காட்டுகின்றான்: பபரியாழ். 2.1.8.) அதிசபலன். (அங் 

கண்ணனுண்ட என்னா ருயிரக்்சகாதிது: திருவாய். 

9.6.6.) | 

அங்கம் = அவயவம்; வடிவம்; அறடயாளம். * 

அங்கன் = மகன். (அங்கற் கிடரின்றி: 3-ஆம் திருவந.் 

65.) 

அங்காடிபாரிக்றக = பருத்தி சபாடுகிறதற்கு 

முன்சன புறடறவக்குப ்பணம் வாங் குறக; கறட 

பரப்பி விற்கப ்பாரித்தல்; மனக்சகாட்றட கட்டுதல். 

(பகாம் பது பருத்தியாக அங்காடி பாரித்து : ஈடு, 9. 7.5.) 

அங்காந்து = வாறயத்திறந்து. (அங்காந்தவன் 

காண்மி னின்றாய்சச்ியரால்: பபரிய திரு. 10. 2.1.) 

அங்காழி = பமல்லிய பமாழி. 

அங்கி = பநருப்பு; சட்றட. 



அங்கிட்டு = அங்சக. (ஈடு, 2.8.11.) 

அங்சகாலம் = அழிஞ்சில் மரம் 

அசச்ம் = பயம். 

அசச்ன் = அசச்ுதன்; ஐயன்; ஸ்வாமி. 

அசச்ில்லாக்காசு = முத்திறர இல்லாத காசு: 

பசல்லாக் காசு.. அசச்ு = ஒசர மாதிரி இருத் தல்; 

உயிபரழுத்து. (ஈடு, 5.4.7.) | 

அசச்ுத்தாலி = அசச்டித்தறவ கறளக் சகாத்துக ்

கழுத்தி லணியும் ஆபரணம்.(திருப ்= பா. 7. வியா.) | 

அசச்சா = இரக்கத்றதக் குறிப ்பது; ஆசச்ரியத்றதக ்

குறிப்பது; தாய் குழந்றதறய அறணத்துக ்

பகாள்ளும்படி அறழப்பது. 

அசங்கதம் = பபாய்; பபாருத்தமற்றது. 

அசம் = மூவாண்டு பநல்; ஆடு; பிறப்பற்றது. 

அசல் = அன்னியம். 

அசல் பிளந்சதறிடுறக = ஒரு மரத்றதப ்பிளந்து பதரி 

யாதபடி மற்பறான்றற யதில் ஏறிடுறக; அந்யத்ர 

(மற்சறாரிடம்) பபயரந் ்சதறும்படி பண்ணு றக, (ஈடு, 

1.3.8. அரச்ச்ிராதி 1. ப்ரகரணம்.) 

அசலிட்டு = சவறுபடுத்தி. 



அசலிடுறக = ஈசுவரறனவிட்டுச ்சரமாவதியிசல 

சபாறக. 

அசனி = வசச்ிரம்; இடி. 

அசிரப்்பு = ஸந்சதஹம். 

அ சுக்காட்டு றக = அனுகரிக்றக. 

அசுணமா = ஒரு புவிசசஷம். (இறச இன்பம் நுகர ்

வது;  

விலங்கு = என்பதும் உண்டு.) 

அசும்பு = அசறு. (சசறு.) 

அசுழம் = நாய். 

அசூறய = பபாறாறம; தனக்கு ஹிதம் 

பசான்னவனுறடய உத்கரஷ்ம் பபாறாறம. 

அறச = அவ்யயம்: சாரந்்து வரும் இறடசப்சால்; 

சநரறச, நிறரயறச எனச ்பசய்யுளில் வரும் 

உறுப்புக்க ள். 

அறசறக = நறசயாசலவிடவும் மாட்டாசத 

ப்ரவரத்்திக்க வும் மாட்டாசத இருக்றக; ஸஞ்சரித்தல். 

(என் தறலசம லறசமின்கள்: திருவிருத். 31.) 

அறசந்திடுறக = இறளக்றக. 



அறசயிடுதல் = அனுபவித்தல். (மாடுகள் உண்ட 

இறரறய மீட்டும் பகாணரந்்து பமல் லுதறலக ்கூறும் 

இசப்சால் பபாதுவாக அனுபவித்த றலக ்குறித்தது.) 

அறசவற = பயம் இல்லாமல். 

அறசவிக்றக = பின்னிட்சடாடப ்பண்ணுறக. 

அறசவு = சலனம்; ஸங்சகாசம், (பறழய 

நிறலறமறய இழந ்ததால் ஒடுங்குதல். 

அஞ்சம் = அன்னம். (ஹம்ஸம்) 

அஞ்சல் = சரணம்; பயப்படுதல். (அஞ்சல் = 
எதிரம்றறவியங் சகாள். அபயமளித்துச ்

சரணாதலுக்கு ஆகிவந்தது. அஞ்சலஞ்சபலன்கிலாத 

ஆண்றம பயன்ன ஆண் றமசய: கம்ப. பால.) 

அஞ்சலி = சபறத; ஆவல்; கும்பிடுறக. 

அஞ்சனம் = கண்ணுக்கிடும்றம; குற்றம். 

அஞ்சனி = காயா; (நாணற்புல்.) 

அஞ்சு = ஐந்து. (அஞ்சிலறி யாதார ்ஐம்பதிலும் 

தாமறியார:் ஆரத்்திப்பிர. 38.) 

அஞ்சுறக = பயப்படுறக; நசிக்றக. 

அட்டசசாறு = சறமத்த சசாறு. 

அட்டல் = ஜலமிசர்மாகப ்புசிக்றக; (நீசராடு உண 

வருந்துறக) தீரத்்ததா நம். (தண்ணீ ர ்வழங்கல்) 



அட்டம் = பக்கம். (அரச்ச்ிராதி. ஆம் ப்ரக.) 

அட்டாறல = துரக்்காவரணமண் டபம். (சகாட்றட 

மதிலின் சமலுள்ள மண்டபம்) 

அட்டி = சபாஜநம். (அஷ்டி) அட்றட; நீரிலுள்ள 

ஒருஜந்து. (ஆக்கமுண்சடல் அட்றட கள் 

சபாற்சுறவப்பர:் திரு + வாய். 9.1.2.7) 

அட = கீழ்மகறன சநாக்கித் தன் பபருறம சதான்றக ்

கூறும் பசால். 

அடக்கம் = அஃகுதல்; மனத்றத அடக்குதல். 

அடங்க = எல்லாம். 

அடங்கட்டல் = பட்டங்கட்டல்; 

அள்ளுக்கட்டல்.(அள்ளுக் கட்டலாவது பபட்டி முத 

லியவற்றற இறுக்குதல்.) 

அடங்கலர ்= சத்துருக்கள். 

அடம் = பபால்லாங்கு; பிடிவாதம். 

அடம்பு = அடப்பம் பூ. (பபரிய திரு. 6. 7.9.) 

அடரத்்தல் = சமலிடுதல்; பநருக் கல். (ஆரக்்கடலாம் 

பசவ் சவயடரத்்து: பபரியதிரு வந.் 69.) 

அடல் = மிடுக்கு; யுத்தம்; பகால்லுறக; பறக; பாதித் 

தல்; சறமத்தல். ' 

அடறல = பவண்பபாடி; "சாம்பல்; சபார.் 



அடி = ஐசுவரியம்; பாதம். 

அடிக்கழஞ்சுபபறுதல் = மிக்கு மதிக்கப் பபறல். (ஒரு 

அடிக்குக ்கழஞ்சு பபான் பபறுதல்.) 

அடிக்கழிவு = தப்பு. (ஈடு, 6. 2. 6.) | 

அடிக்காட்டுறக = அள்ளிப ்' பிடிக்றக. 

அடிக்குடில் = அடிறமப்பட்ட குடும்பம். (அடிசயாங்க 

ளடிக் குடில்: திருப்பல் = 10.) 

அடிக்பகாதித்தல் = அடிசச்ுடுதல் 

அடிக்பகாள்ளுதல் = அடிக ்சகாலுதல். (ஆரம்பித்தல்) 

அடிக்கலுதல் = ஆரம்பித்தல். (அடிக்சகாலி 

ஞாலத்தாள் பின்னும் நலம் புரிந்தபதன் பகாசலா: 

ஆம் திருவந.் 82.) 

அடிபகாட்டுறக = காற் பிடிக்றக. (நாய்சச்ி. 4.1.) 

அடிசச்ி = பவள்ளாட்டி. 

அடிசிற்பாறனசபாசல = பற்றுப ்பாறன சபாசல: 

அதாவது பற்றறாசதயிருக்றக. 

அடித்தூண் = இலக்குக் குறியிட்ட எல்றல; அடிமரம். 

அடித்தூறு = அடிக்கட்றட 

அடித்சதறு = அநியாயம். 



அடிதாறு = பாதசரறக; மரவடி. (நிழலுமடிதாறு 

மாசனாம்: பபரிய திருவந.் 31.) 

அடிபதாழுறக = வணங்கி வழிபடுறக. 

அடிநிறல = பாதுறக. (அடிநிறல யீந்தாறனப ்பாடிப ்

பற: பபரியாழ். 3.9.6.) 

அடிப்பட்ட = ஸாராம்சமான; கீழ்ப்பட்ட 

அடிப்பாடு = வழி; (சபாட்கன் மிதித்த அடிப்பாட்டில் : 

நாய்சச்ி.13.5.) உறுதி நிறல. (ஈடு, 6.3.3.) வரலாறு 

(திருபநடுந.் வியா.) 

அடிப்பற்றின = ஸாரமான. (4. 6. 9. ஈட்டில் "அடிப்பற் 

றின மருந்தன்சறா ?" என வந்துள்ளது. திருவடி கறளப ்

பற்றின மருந்து என் றும், ஸாரமான மருந்து என்றும் 

அதற்கு இரண்டு பபாருள்கள் கூறுவர.்) 

அடிமலர ்= அடித்தாமறரப ்பூ. 

அடியறிவார ்= உற்பத்தி மூலம் அறிந்தவர.் 

(காரணமறிந ்தவர)் 

அடியசனன் = அடிசயன். (அடியசனனும் வந்தடியி 

றணயறடந்சதன்: பபரிய திரு. 5. 8.3.) 

அடியாட்டி = பவள்ளாட்டி. 

அடியுறடறம = மூலதனம்; ப்ராதான்யம். 



அடியுறடயார ்= திருவடிஸம் பந்தமுறடயார;் 

ஆஸ்பத முறடயார.் 

அடியுறற = திருமுன் காணிக் றக. (எம்பபருமானுக் 

கடி யுறறபயன்று: பபரியாழ். 4.3-9.) 

அடிபயாற்றுறக = அனுஸரிக் றக. (பின்ப ற்றுதல்) 

அடிவீழ்சச்ி = திருவடிகளிசல விழுந்து வணங்கல். 

(அடிவீழ்சச்ி விண்ணப் பம்: நாய்சச்ி. 8.7.) 

அடுக்கும் = தகும். (ஈடு, 1. 2. ப்ர.) 

அடுகு = அடுக்குசச்ட்டி. 

அடுகுவளம் = அறடயவறளந ்தான்சிறப்பு:நாநா 

பதாரத்்த ஸகிதமான பல்வறகப ்பபாருட்கசளாடு 

கூடிய) சிறிய; அடுக்குச ்சட்டி; நல்ல சபாஜநம். 

அடுறக = சறமக்றக; பவல் லுறக; தண்ணீர ்

வாரக்்றக; இடுறக. 

அடுசசாறு = சறமக்கும் சசாறு. 

அடுசரம் = பகாறலயம்பு. 

அடுத்சதறு = அதிகம். (ஈடு, 3.8.9.) 

அடுதல் = பாதித்தல்; சறமத்தல். 

அறட = விசசடணம்: (அறட பமாழி) ஓறல; இறல; 

(இதழ்) கனம். 



அறடகட்ட = பட்டங் கட்ட 

அறடகுவளம் = அறடய வறளந்தான் சிறப்பு. 

அறடபகாடுபாழ்சபாக்குறக = பூறச பகாண்டு றக 

விடுறக; அறடக்கலம் பகாண்டு றகவிடுறக. (ஈடு, 5. 

10. 5.) 

அறடத்சதற்றல் = சமட்டு மறட; ஆகந்துகம்; இயல் 

பாயன்றி இறடசய வந்தது. (ஈடு) | / 

அறடப்புண்ணும் = அந்தரப் ்பூதமாம். (உள்ளடங்கும்) 

(ஈடு, 1.1.4.) 

அறடபுறட = அசஹாராத்ரம்; (அல்லும் பகலும்: 

பபரிய திரு. 4.7.3. வியா.) 

அறடமதிட்படுத்தல் = அறடத் து. அமிழ்த்துதல். 

(பதிற் றுப். 16 உறர) 

அறடய = பரிக்ரஹிக்க; (றகக் பகாள்ள) முழுவதும். 

அறடயார ்= சத்துருக்கள். 

அறடவுபசால் = பிராஸம். 

அறடவு = ஸம்பந்தம்; முறற; சயாக்கியறத. (ஞானத் 

துக்கு அறட வில்லாத சதுரத்்த வரண்த்திசல பிறந்தார:் 

ஈடு, அவ.) 

அண்டம் = முட்றட; ஆகாசம்; பரமபதம்; பூமி; புழுகு 

சட ்டம். அண்டர ்= சதவர;் இறடயர.் 



அண்றட = ஸமீபம்; வரம்பு. (அண்றட பகாண்டு 

பகண்றட சமயும்: திருச ்சந.் 47.) 

அண்றடபகாள்ளுதல் = துறண பகாள்ளுதல். 

அண்ணணித்து = மிகவும் பக்கத்தது. (அண்ண ணித் 

தூரா யின்: கலித்பதாறக. 15.8. 36.) 

அண்ணல் = ஸ்வாமி; முல்றல நிலத் தறலமகன்.. 

(பதால்காப.்அகத். சூ. 20. நசச்ி. உறர.) 

அண்ணாத்தல் = சமசல பாரத்் தல்; வாய் திறத்தல். 

(அண்ணாந்திருக்கசவயாங் கவறளக் றகப்பிடித்த; 

நாய்சச்ி. 11. 9.) 

அண்ணிக்றக = ரஸ்ய பதாரத்் தத்றதக ்கண்டால் 

நாவில் நீரூறுறக; தித்தித்தல். * 

அண்ணிறம = ஸமீபம். 

அண்ணினறம = கிட்டினறம. 

அண்ணுதல் = கிட்டுதல். 

அணங்கு = பதய்வமகள்; விருப ்பம்; காதல் சநாய்; 

அழகு. 

அணங்குறக = சநாவுபடுறக. 

அணர ்= சம்சர்ுப்ரசதசம். மீறச முறளக்கும் இடம். 



அணவல் = அணுகுதல்; புல்லுதல். (பசறிமண மாடக ்

பகாடி கதிரணவும் திரு பவள்ளியங்குடி யதுசவ: 

பபரிய திரு. 41. 2.4.) 

அணன் = பபாருந்தியவன். (சீரணறனசயத்தும் 

திறம்: நான்முகன், 67.) 

அணா = சபாக்யவஸ்துவில்ஸம்சயம். 

அணாவாய்த்து = சபாக்யவஸ்து றவப ்பிரீதியாசல 

பதாட வும் மாட்டாசத விடவும் மாட்டாசத சபலத்றதப ்

பண்ணுறக. அணா விசநாதம். (அணா வாய்த் துக் 

காலங்கழிக்க:ஈடு.1.5.) 

அணார ்= ஸாஸ்நா: மிருகத்தின் கழுத்தில் 

பதாங்கும். ஆடு சறத.(பசன்றனார ்பசாரிய: 

பபரியாழ். 3. 5.8.) 

அணி = அணிவகுப்பு: பந்திபந்தியாக வகுக்றக; (4. 6. 

1. ஈடு) ஆபரணம்; அழகு; அலங்காரம். 

அணிகலங்க = ஓலக்கம் குறலய. 

அணிகலன் = ஆபரணம். 

அணிலம் = அணில். (சலமிலா அணிலம்: திருமாறல 

27.) 

அணுக்கன் = குறட; (அணுக் கனிட சவணும்: - 4. 6.2. 

ஈடு) அந்தரங்கன். (அவ்வவ்விடம் புக்கவ்வா 

யரப்பண்டிரக்்கணுக்கனாய்: பபரியாழ். 3. 2. 5.) 



அணுகுறக = கிட்டுறக. 

அணுக்கடித்து = அந்தரங்கத்றதப ்பாவித்து. 

அறண = பமத்றத; கறர. 

அத்தம் = மறற பபாருள்; ஹஸ்தநக்ஷத்திரம். 

(அத்தத்தின் பத்தா நாள் சதான்றிய அசச்ுதன்: பபரி 

யாழ். 1. 2.6.) * அத்தறலப்பட்டு அங்சகசபாய். (ஈடு, 9.8. 

ப்ர.) | 

அத்தன் = சசஷி; சுவாமி; மறற பபாருள் 

அறிவிப்பவன். (அறியாதன அறிவித்த அத்தா : 

திருவாய். 2.3.2.) 

அத்தாணி = அருகிருப்பு; அந்தரங்கம். (அத்தாணிச ்

சசவகமும்; திருப்பல். 8.) 

அத்திரம் = அஸ்திரம்; (எறி பறட) குதிறர; கழுறத; 

சவரப்்பு. 

அத்திரி = ஒட்டகம்; கழுறத; மறல; விண்; பரி; 

கறண; ஒரு முனிவர.் 

அத்து = ஒரு சாரிறயச ்பசால்; (ஈடு, 1.3.9.) சிவப்பு; 

அறர நாண்; ஓறச: ஆகுக. (அத்திபதன வுத்திபுரி யாள் 

: பமய்விரத. 12.) 

அத்றதப்பற்ற = அறதக் காட்டிலும். அத்சதாட்றட = 
அதசனா படாத்த. அதக்குதல் = அடக்குதல், 

(மாவலிறயக ்குறும்பதக்கி: பபரியாழ். 4. 9. 7.) 



அதகன் = மிடுக்கன். உறுதுயர ்தீரத்்த அதகன்: 

பபரியாழ். 2.1.9.) 

அதர ்= புழுதி; வழி. 

அதலந்றத = துன்பம்; நீர ்நிலம். 

அதவுதல் = அடரத்்த ல்: (அதவிப ்சபாரய்ாறன 

பயாசித்து:ஆம் திருவந.் 89.) | 

அதள் = சதால் (புலியின்அதளு முறடயார:் பபரிய 

திரு. 9. 6.1.) 

அதனிலும்பர ்= அதற்கு சமசல. (திருவாய்.9.9.8.)) 

அதிசதசம் = முன்னரக்் கூறி யறத 

மற்பறான்றிசலற்றிக ்கூறுதல், (ஈடு, 10. 10. 6.) 

அதிசபாஜநம் = அளவு கடந்து உண்ண ல். 

அதிரந்்திருக்கப ்பபறாறம = = த்ருணீகாரம். 

(அலக்்ஷயம் பசய்தல்) 

அதிஷ்டிறக = பீடிறக, (முக வுறர) 

அந்தகன் = யமன்; குருடன்; பகால்லுகிறவன். (இராவ 

ணாந்தகறன பயம்மாறன, : பபரியதிரு. 2. 3.7.) 

அந்தகன்தண்ணீர ்என்னும்படி = யமன் தீரத்்தப்ராயம் 

என் னும்படி. (பவவ்விய அந்தகனும் குளிரந்்தவனாய்த் 

சதாற்றும்படிந;் ஈடு, 4.8.8} 



அந்தகாலம் = மரண சவறள. (ஆர ்வினவிலும் வாய் 

திற வாசத அந்த கால மறட வதன் முன்னம்: 

பபரியாழ். 4. 5.3.) 

அந்தணறம = பிராம்மணத்தன்றம, (குறிபகாளந்த 

ணறம தன்றன ஒளித்திட் சடன்: திருமாறல. 25.) 

அந்தணர ்= பிராம்மணர.் 

அந்தப்புரபரிகரம் = பரிஜநம். (இராணியின் 

பணியாட ்கள்: ஈடு, 10. 10. 7.) 

அந்தம் = அழகு; சகடு; முடிவு; க ஸ் தூ ரி; அவகாசம்; 

இறடபவளி; ஆகாசம்; நடு; அபாயம்; துக்கம். 

அந்தரஜாதி = சதவர;் ஹீந ஜாதி; (இந்த அந்தர ஜாதி 

கறளத் தன்னுடசன: ஈடு, 7. 4. 5.) ஆகாசத்திற்பிறக ்கும் 

காற்று. (அந்தர ஜாதி காலிசல துறகயுண்பசத: 

கால் = காற்று. ஈடு, 1. 4.7.) 

அந்தரப்பட ்டு = அநரத்்தப்பட்டு. | 

அந்தரப்படுதல் = அநரத்்தப ்படுதல். 

அந்தரம் = அவகாசம்; இறடபவளி; ஆகாசம்; 

அபாயம்; நடு; துக்கம். 

அந்தரி = துரக்்றக.(அந்தரி சூட்டக ்கனாக் | 

கண்சடன்: நாய்சச்ி. 6.3.) 

அந்தறல = அநந்விதபாஷணம். (இறயபில்லாத 

சபசச்ு.) 



அந்தி = சந்தி சவறள:(அந்தியம் சபாதில் 

அரியுருவாகி யரி றய யழித்தவறன: திருப ்பல். 6.) 

ஸந்தியாவந்தனம்; (அந்தியாலாம்பயபனங்கன்: 1 = 

ஆம் திருவந.்33. (இரவு; (அந்தி காவலன்: பபரிய திரு. 

8.5.1.) பசவ்வானம். (அந்திசபால் நிறத்தாறட யும்: 

அமலனாதி. 3.) 

அந்தித்தல் = பபாருந்துதல். 

அந்திமஸ்மிருதி = சாகும் தறு வாயில் பகவாறன 

நிறனத் தல். (அந்திம ஸ்மிருதி யில்றலயாகில் 

ஆதிபரத றனப்சபாசல மானாதல் 

மறரயாதலாமித்தறன: ஈடு, 4.1.10.) அந்றத = 
ஒருவறக நிறற. 

அந்சதா = உவறகக் குறிப்பு; இரக்கக் குறிப்பு. 

(அந்சதா பவன்னாருயிசர: பபரியதிரு. 7.2.6.) 

அநாதன் = தனக்கு சமற்பட்ட நாதனில்லாதவன். 

(ஞாலம் விழுங்கும் நாதறன: திரு விருத். 79) 

அப்பறண = ஆறண. 

அப்பர ்= ப்ரகிருதி.(ஸ்வபாவம்) (பப்ப அப்பர ்மூத்த 

வாறு: பபரியதிரு. 1. 2.7. பபரியவர ்என்னும் பபாருசள 

ஏற்புறடய பதனத் சதாற்றுகிறது. 

அப்பன் = தகப்பன்; உபகரிப்பவன்; காரணபூதன். 

அப்புத்தட்டுறக = யுத்தத்திசல உகளித்துத் துறட 

தட்டுறக; சதாள் தட்டுறக. (ஈடு, 5. 4. 7.) 



அப்பூசச்ிகாட்டல் = கண்றண இறுத்துக ்பகாள்ளுதல்; 

சங்கு சக்கரங்கறளக ்காட ்டல். 

அபதானம் = பூரவ்வ்ருத்தம்; (முன்பு நடந்த பசய்தி) 

கபளம். 

அபயம் = அசச்மின்றம; அறடக்கலம். 

அபரம் = பின்பக்கம் 

அபலாபம் = அபஹ் நவிக்றக. (மறறக்றக) 

அபவரக்்கம் = முக்தி. 

அபவரகம் = அரங்கு; திருவுண்ணாழி 

முதலானப்ரதக்ஷி ணம். 

அபக்ஷதரம்ம் = ப்ரகரண விருத் தம். (ப்ரகரணத் துக ்

கு முரண்பட்டது.) 

அபாசர்யம் = ஆசர்யம். (சாரப்ி டம்) 

அபிசரித்தல் = மந்திரப்ரசயா கத்தால் பிறருக்குத் 

தீங்கி றழத்தல். (சத்துருக்கள், கிடந்தவிடமறிந்து 

அபிச ரிக்கும்படி பகாடி கட்டிக ்பகாண்டு கிடக்க 

சவணுசமா : ஈடு, 8.3.5.) 

அபிமதவிஷயம் இருந்த இடத் தில் தண்ணீபரன்று 

புகுருமா சபாசல = இஷ்றடயான ஸ்திரீ (காதலி) 

இருந்த இடத்திசல தீரத்்தம் சவணும் என்று வியா 

ஜத்றதயிட்டு (பருக நீர ்சவண்டும் என்றுபசால்லிக ்

பகாண்டு) புகுமாசபாசல. 



அபியுக்தர ்= ஸரவ்ஸம்மதர.் (யாவரும் ஒப்பும் 

அறிஞர.்) 

அபிஸந்தி = அபிப்பிராயம்; ஆசயம்; பாவம். 

அபிஸரிக்றக = கா முகன் காமி னியண்றடக்குத் 

தாசன வருறக. 

அம் = அழகு. 

அம்பணத்தி = துரக்்றக 

அம்பரம் = கடல்; புறடறவ; ஆகாசம். 

அம்பலம் = சாவடி; தரம்ச ்சாவடி; நிந்றத; (பழிச ்

பசால்) 

அம்பு = கறண; நீர;் புயல். (மறழ பபாழியும் சமகம்) 

அம்பறுத்பதய்தல் = அம்றபத் தூணியினின்றும் 

வாங்கிபயய்தல்.(அம்பறுத்பதய்ய சவண்டும்படி 

விவாதம் ப்ரஸ்துதமான ஸமயத் திசல : ஈடு, 1.2.7.) 

அம்புதம் = சமகம்; தாமறர. (அம்புசம் என்பது 

அம்புதம் ஆயிற்று; வியாசர ்வியாத ரானது சபாசல.) 

அம்புதி = கடல். 

அம்புயம் = தாமறர; புட்டில்; பபாதி. 

அம்புராசி = கடல். 

அம்புலி = சந்திரன். 



அம்புலி அம்மான் = சந்திரன். 

அம்சபா தி = கடல்; கால்; (காற்று) பாட்டின் அருத் தம். 

அம்ம = இரக்கக் குறிப்பு. (அம்ம! ஓ! பகாடியவாசற: 

திருமாறல, 37.) அறசச ்பசால். 

அம்மணவன் = சமணன். 

அம்மணி = அறரமடி. (நின்னம்றமதன் அம்மணி 

சமற்பகாட்டாய் சப்பாணி: பபரியாழ்.1. 6.3.) 

அம்மசன = அம்சம! வியப்புக ்1. குறிப்பு. 
(உறடந்ததும் ஆட்சிபால்மத்துசக அம்மசன; 3- ஆம் 

திருவந.்28.) அசச்க் குறிப்பு.(அம்மசன அப்பூசச்ி 

காட்டுகின்றான்; பபரியாய் 2. 1. 1.) 

அம்பறனய் = திருப்பா. 10.) தாய். (அம்மறனமார ்

காணி பலாட்டார:் நாய்சச்ி. 3.3.) 

அம்மா-ஸ்வாமீ = அதிசயக ்குறிப்பு; உவப்புடன் கூடிய 

ஆரவ்க் குறிப்பு. (அம்மாபவன்னும் ஆரவ்ச ்பசால்: 

பபருமாள் திரு. 9.6.) 

அம்றம-தாய் = அழகு; அழகி யறம: (அம்றமத் தடங் 

கண் மடவாய்சச்ியரும்: பபரியாழ். 3.5.3.) 

அம்றமசச்ுவடு = கரப்்பவாஸம். (அம்றமச ்

சுவசடாசட கூட அவன் படிகறள அநுப வித்துப ்

சபாகா நின்சறன் என்கிறது.) 

அம்றமநாயன் = தாய் தகப்பன் 



அம்மான்-பூரண்ன் = ஸரச்வசு வரன். 

அம்மான்பபாடி = பசாக்குப ்பபாடி. (நாய்சச்ி. 3. 4. 

வியா.) 

அமஞ்சூழ்தல் = அறமத்துப ்பரவுதல்; கீழ்ப்ப 

டுத்துதல். (அமஞ்சூழ்ந்தற விளங்கித் சதான்றும்: ஆம் 

திரு வந.் 98.) 

அமணக ்கூத்தாடுவது = லஜ்றஜயின்றி 

நிரவ்ாணமாகக் கூத்தாடிறக; அக்கிரமம்.(திருமாறல 

34.வியா) 

அமணன் தறலசயாசட = சபாடும் பழிபயல்லாம்) 

நக்நசனாசட. றஜநசனாசட. அதாவது சபாடும் 

பழிபயல்லாம் றஜநன்மீது விழுறக. "அதாவது ஒரு 

கள்ளன், ஒரு பிராம்மணன் கிருகத் திசல கன்னமிட, 

அது ஈரசச்ுவராறகயாசல இருத் திக்பகாண்டு மரிக்க, 

அவ் வளவில் அவன் பந்துக்கள் வந்து 

பிராம்மணறனப ்பழி தர சவணு பமன்ன, இரண்டு 

திறத்தாரும்' ராஜா வின் பாசட சபாக, அந்த ராஜாவும் 

அவிசவகியுமாய் மூரக்்கனு மா றகயாசல 

"பிராம்மணா! நீ ஈரச ்சுவறர றவக்றகயாசல 

யன்சறா அவன் மரித்தான்; ஆறகயாசல நீ பழி 

பகாடுக்கசவணும் ” என்ன, அவன், "எனக்குத் பதரி 

யாது; சுவறர றவத்த கூலியாறளக ்சகட்க சவணும்” 

என்ன, அவறன அறழத்து, “நீயன்சறா ஈரச ்சுவர ்

றவத்தாய்; நீ பழி பகாடுக்க சவணும்” என்ன, அவனும், 

"தண்ணீ ர ்விடு கிறவன் சபாரவிட்டான், என்னாற் 

பசய்யலாவ பதன்?'' என்ன, அவறன யறழத்துக் 



சகட்க, அவ னும், "குசவன் பபரும்பாறன றயத் 

தந்தான்;  

1.மரிக்க = சாக, 2. ராஜாவின் பாசட = 
அரசனிடத்திசல 3. சபார = அதிகமாக, 4. ஏறிற்று = 
அதிகமாயிற்று, 5. பராக்கு = கவனக ்குறறவு, 6. 

அமணன் = றஜநன், 7. இருந்தான் = உட்காரந்்தி 

ருந்தான் 8.பமளனி = சபசாத விரதமுறடயவன், 

9.உண்றமக்கு உத்திரமில்றல = உண்றமயில் 

குற்றமிறுப்பதால், பதில் இல்றல. 

அமணாறன = மதம் பிடித்த யாறன; தனித்த 

யாறன. 

அமணாறனப்படுதல் = மதம் பிடித்த யாறன சபாற் 

கட்டுக்கடங்காது திரிதல். 

அமயம் = பபாழுது. 

அமர ்= யுத்தம்; யுத்தகளம். (ஸமரம்) 

அமரத்ல் = கிட்டுதல்; அறண தல்; பபாருந்துதல்; 

இருத் தல். 

அமரர ்= சதவரக்ள்; நித்யஸுரிகள். 

அமரரக்்கறரயன் = இந்திரன். (பபரியதிரு பமாழி, 

2.4.2.) 

அமரரச்கான் = இந்திரன். (திரு வாய். 10. 2.6.) 

அமரல் = மிகுதி; பபாலிவு; பபருறம. 



அமரரும் முனிவரும் = றகங்கரய் நிஷ்டரும், குண 

நிஷ்டரும். 

அமருலகு = சதவருலகம் (அதுசவா நன்பறன்றங் 

கமரு லசகா சவண்டில் : பபரிய திருவந.் 6. 7.) 

அமலன் = சஹய ப்ரத்ய நீகன். (குற்றமற்றவன்) 

(அமலனாதிபிரான்:அமலனாதி. 1.) 

அமறல = சசாறு; உறம. (பாரவ்தி) 

அமளி = ஆரவாரம்; கலகம்; படுக்றக. 

அமானவன் = விரறஜயாற் றின் அக்கறரயில் உள்ள 

ஒரு நித்திய சூரி.முக்தியறடசவார ்அவரால் தீண்டப ்

பபற்றதும் ஸீஷ்மசரீரம் நீங்கித் திவ்யரூபம் 

ஏற்கின்றனர.் 

அறம = மூங்கில்(அமாவாறச.) 

அறமக்கும் = பதவிட்டும். 

அறமத்தல் = சறமத்தல்; பக்குவ மாக்கல்; 

பபாருத்தல்; பபாய்த்தல். 

அறமத்திருத்தல் = பாரித்திருத் தல்; 

சவண்டாதிருத்தல். (பபரிய திருவந.் 48.) 

அறமதி = பபாருந்துறக; பபாலிவு; பபருறம. 

அறமவு = சறமவு; பபாருத்தம். 



அய்ம்பால் = ஆண்பால், பபண் பால், பலரப்ால், ஒன் 

றன்பால், பலவின்பால்; (மகளிரின்) ஐந்து வறக யான 

கூந்தல் முடி. 

அய்யம் = ஸந்சதஹம்; பிசற்ச. 

அய்யர ்= சச்ரஷ்டர.் 

அய்யன் பாழி = சாஸ்தா சகாயில்.(அய்யன்பாழியில் 

ஆறன சபாரக்்கு உரித்தா மன்றாயிற்று:) 

அயம் = ஸந்சதஹம்; நீர;் சசறு; குதிறர (ஹயம்); ஆடு 

(அஜம்); இரும்பு (அயஸ்). 

அயரவ்ு = மறப்பு; அறிவு கலங்குறக. 

அயரப்வய்தல் = அறிவு பகடல். (கறளப்பறடதல்) 

அயல் = அசல்; = (அன்னியம்) பக்கம். 

அயல் நிற்றல் = பிரிவுக்கு அஞ்சி விலகாது நிற்றல். 

(அயல் நின்ற வல்விறனறயயஞ்சிசனன்: 1-ஆம் 

திருவந.் 57.) 

அயல்மறல = பபரிய மறலறயச ்சாரந்்த சிறுமறல. 

(அயன் மறலயறடவது அது கரு மசம: திருவாய். 

2.10.3.) 

அயலார ்= அன்னியர;் பறகவர.் (அயலார ்

காணவிருந்தி றலசய: 1-ஆம் திருவந.்24.) 

அயன் = (அஜன்) பிரமன். 



அயனம் = ஆண்டிற் பாதி; (உத்தராயணம், 

தக்ஷிணாய நம்) வழி. 

அயில் = கூரற்ம; இரும்பு; சவல். 'அரச்ச்ாவதாரம் 

திருமாலின் ஐவறக நிறலகளில் ப்ரதிறம 

யாயறமந்த நிறல. (பசய்ய பரத்துவமாய்ச ்சீரார.்.... 

அரச்ச்ாவதார பமளிபதன் றான்: 

திருவாய்பமாழிநூற்றந் தாதி, 26.) அரத்்தவாதம். ஸ்து 

தி; (புக ழுறர) பவற்றுறர. (இவ் விஷயத்தில் 

அரத்்தவாத மில்றல; புறம்புள்ளவற்றில் 

அரத்்தவாதமல்ல தில்றல: ஈடு, 3. 9. 2.) 

அரக்கர ்= ராக்ஷஸர.் (தீமனத் தரக்கர:் பபரியதிரு. 

4.3.5.) 

அரக்கல் = அடக்கல்; சதய்த் தல். (எண்பணறயத் 

தறலயிலரக்கினான்.) 

அரக்காம்பல் = பசவ்வாம்பல். 

அரக்கி = ராக்ஷஸி. (அரக ்கிறய மூக்கீரந்்தாறய: திரு 

வாய். 2.3.6.) 

அரங்கம் நாட்டியமாடுமிடம் = பபரிய 

பிராட்டியாருக்கு நிருத்தஸ்தானம். (நாசச்ி யார ்திரு. 

11. 9. வியா.) ஸ்ரீரங்கம்; ஆற்றிறடக ்குறற; ஸறப; 

சபாரக் ்களம். 

அரங்கு = ஸம்ஸாரம். (அரங்கி லவபனன்றன எய்தா 

மற் காப்பான்: நான்முகன், 30.) வீட்டின் உள்ளறற; 

நாடக மாடுமிடம்; சூதாடும் இடம். 



அரங்கன் = ஸ்ரீரங்க நாதன். (அண்டர ்சகான் அணிய 

ரங்கன்: அமலனாதி. 10.) 

அரங்குதல் = அழிதல்; (அரக ்கரங் கரங்க, 

திருசச்ந்த.32) விசச்ிந்ந மாதல். (இறடய = றுறக) 

அரசன் = மன்ன ன்; வியாழன். 

அரசாணி = அசுவத்த தண்டம். (அரசங்பகாம்பு) 

(அரசா ணிறய வழிபட்டு: பபரி யாழ். 3. 8. 3.) | 

அரசிப்படுதல் = சகாபப ்படுதல். 

(பசால்லிலரசிப்படுதி நங் காய்: பபரியாழ். 2.9.10.) 

அரசு = அரசாங்கம்; அரசன்; தறலவன். 

(சீரரசாண்டுப ்பாரர பசாத்து, பாரளந்த 

சபரரசச:திருவிருத்தம், 30.) 

அரட்டன் = தீம்பன்; மிடுக்கன். (அரட்டு = மிடுக்கு. 

அரட்ட முக்கி: பபரியதிரு. 3.4.10.) 

அரட்டர ்= சத்துருக்கள். 

அரட்டுப்புரட்டு = பபாய்புரட்டு. 

அரண் = ரறக்ஷ; சகாட்றட. 

அரணம் = ரக்ஷகம்; புகல். (திரு வாய். 9.1.4.) 

அரணியமான = சசாறலசப்சறிவுறடய. 



அரணியவான = பசாற்பசறி றவ உறடத்தான; (அர 

ணியவான கவிகறளக் பகாண்டு : ஈடு, 3.9.3.) 

காவறலயுறடயவான. 

அரணியன் = நல்ல நிரூபகன். (அறடக்கலமானவன் 

அர ணிய பனன்றவரக் ்கன்பு கூரந்்தறன: கம்ப. 

வீடண. 2.) 

அரந்றத = துக்கம். (ஒரு தனிசவழத் தரந்றதறய: 

திருபவழுகூ. 12.) 

அரம்பன் = தீம்பன்; நசச்ின றதத் தறலக்கட்ட வல்ல 

வன். (அரம்பா உன்றன அறிந்து பகாண்சடன்: 

பபரியாழ். 3. 1.6.) 

அரம்றப = சதவஸ்திரீ; ஓர ்அப் ஸரஸ் ஸ்திரீ; வாறழ. 

அரமியம் = நிலா முற்றம்.(ஹரம்்யம்) 

அரறல = பபால்லாங்கு. 

அரற்றுறக = கூப்பிடுறக. 

அரன் = ஹரன். (சிவன்) 

அரவறண = பாம்புப ்படுக்றக (சசஷசயநம்); 

ஸந்நிதி களிற் கறடசியாக இரவு சநரத்தில் அமுது 

பசய்விக்கப்படும் சரக்றரப ்பபாங்கல். 

அரவறணயான் = விஷ்ணு. 

அரவதண்டம் = யமதண்டறன. (அரவ 

தண்டத்திலுய்யலு மாசம: பபரியாழ். 4. 5.3.) 



அரவப்பறக = கருடன். (பபரி யாழ். 3. 5.11.) 

அரவம் = சப்தம்; பாம்பு. 

அரவிந்தசலாசனன் = தாமறரக ்கண்ணான்; 

திருமால். (திரு வாய். 6.7.10.) 

அரவிந்தப்பாறவ = திருமகள். (பபரியாழ். 5. 2. 10.) 

அரவு = பாம்பு. (அரவு நீள் பகாடிசயான்: பபரிய திரு. 

9.1. 8.) 

அரா = பாம்பு. 

அராவுறக = அரத்தால் சதய்த் தல்,  

அரி அறண = சிம்மாஸநம். 

அரி = ஹரி. 

அரி-வண்டு = கண்ணிலுள்ள வரி; கண்; நமன்; 

பநருப்பு; பநடுவறர; சசாறு. 

அரிகுரல் = தழுதழுத்த குரல். (அன்றிலினரி குரல் 

பாவி சயனாவிறய யடுகின்றசத: பபரிய திரு. 8. 5.9.) 

அரிகுலம் = குரங்குத்திரள். (கலங்க மாக்கடலரி குலம் 

பணி பசய்ய: பபரிய திரு. 1. 2.2.) 

அரிசம் = மிளகு; ஹரஷ்ம். (மகிழ்சச்ி) 

அரிசு = மிளகு. 

அரிட்டம் = ஹிம்றஸ; சவம்பு; காக்றக. 



அரிட்டன் = அசுரன்; (அரிட்டம் தீங்கு; அது இறழப்பவ 

னாதலின் அசுரறனக ்குறித் தது) 

அரிணம் = மான்; சிவப்பு; ஆறன; பவள்றள. 

அரிதம் = பசற்ச; திறச. 

அரிமிதி = ஸாரம்; (அரிந்து மிதித்தது; அதாவது 

புதியது என்பதும் உண்டு.) 

அரிதல் = ஈரத்ல். 

அரிமா = பறகயாய் வந்த சகசி என்னும் குதிறர. 

அரு = அரூபி; அந்தரய்ாமி: * ஆத்மா; ஸூக்்ஷமம். 

(நுண்ணிது) 

அருகல் = ஸமீபம்; (அவபனன் 

அருகலிலாசன:திருவாய்.1. 9.2.) சுருங்கல்.(குறறறக) 

(அருகலிலாய பபருஞ் சீர:் திருவாய். 1. 9. 3.) 

அருகாழி = பவித்திரம். 

அருகுதல் = குறறதல்; பகடுதல் 

அருங்கலம் = ஆபரணம். 

அருங்குறல = இடிகறர.(ஸூக்்ஷ மமான குறல. 

குறல-கறர.) (அருங்குறலக ்கீழ் விறள நிலம் 

சபாசல: ஈடு, 9. 9. 3. சநாக்க வரிய கறர என் கிறது 

அரும்பதம்.) 

அருசச்ுனம் = மருது; பவண்றம. 



அருடப்காறட = ப்சரமத்சதா சட பகாடுக்றக; 

ஸரவ்ஸ்வதானம்.( பசாத்து அறனத்தும் அளித்தல். 

அதாவது அருள் மிக்குத் தன் திருமால் சமனிறயத் 

திருமால் அடியாரக்்கு அறணத்துக் பகாள்ளலாம்படி 

அளிப்பது.) 

அருணன் = சூரியன்; சூரியன் ஸாரதி; புதன்,  

அருத்தன் = அரத்்தபாகன்:பாதி பாகம் பகாண்டவன். 

அருத்தித்தல் = பிராரத்்தித்தல். (பநடு மா சல 

உன்றன அருத்தித்து வந்சதாம்: திருப்பா. 20.) 

அருதல் = மிகுறக; பநருங்குதல். 

அருந்தல் = அருறம: பசிக்றக. (உண்ண ல்) 

அருந்தகம் = மல்லிறக; இரு வாட்சி. 

அருந்துறக = உண்றக; பாநம் பண்ணுறக. 

அருந்சதறவ = அருறமயான விதி. 

அருநிலம் = பய ஸ்தானம்; பயப்படுமிடம். (ஈடு, 10.1. 

ப்ர.) 

அருமணவனாறன = நல்ல ஆக ரத்திசல பிறந்த 

ஆறன. (ஆகரம்-பிறப்பிடம். 

அரு = மணவன் என்பது ஒரு தீவு. திருபநடுந.் 14 

வியா.) 



அருமனாறன = நல்ல யாறன. 

அருவிடம் = ஆகாசம். 

அருள்மாரி = திருமங்றகயாழ்வார.் 

அருளிச ்பசய்வது = பபரிசயார ்கள் பசால்வது. (நம் 

முதலி கள் அருளிச ்பசய்வது: ஈடு, அவ.) 

அருளுதல் = பகாடுத்தல். 

அறரகுறலயத்தலகுறலய = அவசர அவசரமாக. 

(அறர குறலயத்தறலகுறலய உணரத்் தியற்று வந்து 

விழுந்தான். ஈடு, 3. 1.10.) | 

அறரத் பதாடர ்= இறடயிற் பூணும் அறர நாண் சங் 

கிலி. 

அறரப்றப = ஜாளிறக: அறர யிற் கட்டிக் பகாள்ளும் 

பணப்றப. 

அறரயாறு படுறக = குறறவு படுறக. (பிரிவிலுமறர 

யாறு படாதபடி காணும்: ஈடு, 7. 3.1.) 

அல் = ப்ரளய ராத்ரி; இரவு; பமய்பயழுத்து; எயில். 

அல்குல் = நிதம்பம். (புற்றர வல்குல் புன மயிசல: 

திருப ்பா. 11. பூந்துகில் அறர சசரல்குல் காமபரழில் 

விழலுடுத்து: பபருமாள் திரு. 9. 7.) 

அல்லல் = துக்கம்; பாபம். 



அல்லி = பூவில் உள்ள தாது; பூ இதழ்; 

தாமறர.(திருபநடுந.் 15. வியா.) 

அல்லிமாதர ்= இலக்குமி. (அல்லி மாதர ்புல்க நின்ற: 

பபரிய திரு. 1. 7.9.) 

அல் வழக்கு = வழக்கல்லாதது; முறற யற்றது. | 

(அல்வழக்பகான்றுமில்லா அணி சகாட்டியர ்சகான்; 

திருப்பல்லாண்டு. 11) 

அலக்கல் = தாங்கல்; சுருங்கல்; ராசி. 

அலக்கண் = துக்கம். 

அலக்கு = பநற்கதிர.் 

அலக்குப ்சபார ்= அந்சயாந்யா தாரமான ஈட்டிக ்

சகால். (ஒன்றுக்பகான்று அண்றட யாக றவக்கப ்

பட்ட ஈட்டி களின் திரள். அலக்குப ்சபார ்சபாசல 

ஒருவருக் பகாருவர ்புகலாய்: ஈடு, 5.3. ப்ர.) 

அலகலகாக = தனித் தனியாக, (அலகலகாக 

எண்ணிக் பகாள்ள லாம்: ஈடு, 3.6.5.) 

அலகளவுகாண்றக = அளவறு றக. (அலகளவு கண்ட 

சீராழியாய்க்கு: ஆம் திரு வந.் 10.) 

அலகு = மகிழம் விறத; விறத. (மகிழல பகான்சற 

சபால் மாறும் பல்யாக்றக: ஆம் திருவந.் 49.) அளவு; 

வாய்; ஈட்டியலகு; கதிர.் 



அலகிடுதல் = துறடப்பத்தாற் பபருக்குதல். (திரு 

மகிழடி யிசலயிருந்து சருறகத் திருவலகிடா நிற்க: 

ஈடு, 9. 2.1.). 

அலகுதிருப்பணி = திருவலகிடு கிறறகங்கரய்ம்(ஈடு, 

10.2.7.) 

அலறக = சபய். 

அலங்கல் = தாங்கல்; சுருங்கல்; ராத்திரி; தளிர;் 

அறசவு; இலங்கல்; பூமாறல; பரவசமாதல்; 

(ஆலங்கலானறமயிலாந்து; நான்முகன், 78.) 

அலசு = துக்கம். 

அலசுதல் = ஆயாஸப ்படுதல்; அறலதல். (மரக்கலம் 

அல சாதபடி கறடந்த பநாய்ப ்பம்: திருப்பா. 30. ஆறா 

யிரப்படி வியா.) 

அலவறலறம = வாயில் வந்த படி உளறும் தன்றம. 
(அல வறலறம தவிரத்்த அழகன்: பபரியாழ். 4. 3.5.) | 

அலத்தகம் = பசம்பஞ்சுக் குழம்பு. 

அலத்றத = பசம்பஞ்சு. 

அலந்தல் = அறலந்துழலுதல். (அலந்சதன் வந்தறடந் 

சதன் அடிசயறன யாட ்பகாண்டருசள: பபரிய திரு. 9. 

4.) | 



அலந்தறல = அலமாக்றக; அநந்வித பாஷாணம்; 

பபா ருந்தாது சபசும்படி யான கலக்கம். (இவள் சபசச்ு 

மலந்தறலயாய்: பபரி யாழ். 3. 7. 1.) 

அலந்தறலறம = கஷ்டப்படுத் தல். (அலந்தறலறம 

பசய் துழலுறமயன்: பபரிய திரு. 4. 4.3.) 

அலந்றத = நீர ்நிறல; துன்பம். 

அலப்பு = பகால்லுறக; துக ்கம். ( அலப்பா யா கா 

சத்றத சநாக்கியழுவன் பதாழுவசன: திருவாய். 5. 8.4.) 

அலம் = கலப்றப; (ஹலம்) சபாதும்; கூரற்ம; மது; 

அழகு. 

அலம்பல் = ஆரவாரம்; இகழ் தல்; தளும்பல்; 

கழுவுதல்; அறலத்தல்; அறலதல்; அல மருறக; 

தத்தளிக்றக; சுழ லுறக; வருந்துறக. 

அலம்பா = அறலயச ்பசய்து; தளும்பும்படி பசய்து. 

(பசய்யா பவன்னும் வாய் பாட்டு விறனபயசச்ம். 

அலம்பா பவகுட்டா: பபரி யாழ். 4. 2.1.) | 

அலம்புதல் = அறலதல் (வண்டலம்பும் சசாறல: 

திருவாய். = 2. 8. 11.) 

அலம்புரிதல் = சபாதுபமன்னுமளவும் பகாடுத்தல். 

(அலம்புரிந்த பநடுந ்தடக ்றகயமரர ்சவந்தன்: திரு 

பநடுந.் 6.) | 

அலமருறக = தடுமாறுறக. (வழி திறகத்தலமருகின் 

சறன்: திருவாய். 3. 2. 9.) 



அலயம் = உமிழ்நீர.் 

அலர ்= பழி; மலர.் 

அலரத்ல் = பரவுதல்; மலரத்ல். அலபரடுத்த 

வண்ணத்தான் இந்திரன். (ஆம் திருவந.் 97.) 

அலபரழல் = பழிச ்பசால்லல். 

அலவறல = பஹுஜல்பகன்: அதிகமாய்ப ்சபசுபவன். 

(ஒளிப்பு மறறப்பின்றி ஸங்சகாசமின்றிப ்சபசு 

கிறவன். திருசவங்கடமுறடயான் அலவறலயாகாசத; 

பபரிய திரு 5.8.9வியா 

அலவன் = பூறன; சந்திரன் ஆண் நண்டு. (பகுவாயல 

வன் முகசநாக்கி: பபரிய திரு. 6.7.7.) | 

அலற்றுதல் = கூப்பிடுதல்; க்ரம மின்றிப ்சபசுதல். 

(அயரப் ்பிலனலற்றுவன் : திருவாய். 1.3.10.) 

அலறல் = கூப்பாடுசபாடுதல். 

அலி = நமன்; சசாறு; நறுவிலி; (ஒருமரம்) பநருப்பு; 

ஆணு மல்லாதது பபண்ணுமல் லாதது. (அல்லா 

அலியுமல்லன்: திருவாய். 2. 5.10.) பல ராமன். (ஹலி-

கலப்றப யுறடயவன்) 

அறல = ஸமுத்திரம்; நீரத்்திறர. அறலபகாடுக்க. 
வியாபாரம்)(இயங்கல்) பகாடுக்க;  

கல = விக்கிடம் பகாடுக்க. 



அறலசு = சசாரவ்ு. 

அறலப்பு = அறசத்தல்; வருத்தம். 

அறலபண்பு = அழியும் நீரற்ம ஸமுத்ர ஸத்ரு சமான' 

பண்பு.(விறனத்பதாறகயா கக ்பகாண்டு முதற் 

பபாரு ளும், உவறமத் பதாறக யாகக ்பகாண்டு 

இரண் டாம் பபாருளும் கூறப்பட ்டன. 

அறலபணிமாறுறக = கூப்பிடுறக. 

அறலயம் = உமிழ்நீர.் 

அறலபயறிறக = பநடுந்தூரம் பரவுறக. 

(பரமபதத்திலும் பசன்று அறலபயறியும்படி: திருப்பா. 

1. வியா. உள் சளாடு புறம்சபாடு வாசி யறப ்பரிமளம் 

அறலபயறி கிறபடி: 9.6. ஈடு) 

அறலசயறுறக = வீசுறக. (மிகுதியாய்த் 

சதாற்றுறக) அவ்யபசதசய்ன். பபரிசயார ்களால் 

பபயர ்பசால்லிக ்குறிப்பிடத் தகாதவன்; 

கிருமிகண்டசசாழன். 

அவ்யவஹிதன் = அந்தரங்கன். 

அவ்வருகு = அதற்குசமல். 

அவ்றவ = தாய். 

அவ்சவா = அந்தந்த 



அவகாத ஸ்சவதம்சபாசல = பநற் குற்றும்சபாது 

உண்டாகும் சவரற்வ சபால.(பநற் குற்றினால் 

சவரற்வ தாசன உண்டாகிறது. சவரற்வக்காக 

பநற்குற்று வதில்றல. பகவானுக்குக ்றகங்கரய்ம் 

பசய்தால் உவப்புத்தாசன உண்டா கிறது; தனக்கு 

உவப்பு உண் டாகசவணு பமன் பதற்காகக் 

றகங்கரய்ம் பசய்வதில்றல என்பது உவறம மூலம் 

விளக்கப ்படுகிறது. அவகாதம்-குற்றுதல். ஸ்சவதம் -

சவரற்வ. 

அவகி(ஹி)தன் = கவனம்உள்ளவன். 

அவத்தம் = பபால்லாங்கு; (திருவாய். 10. 3. 9.) 

வீண்பசய்தல்(பூண்டவத்தம்; 5.2.2.) 

அவம் = வ்யரத்்தம்; (வீண்) ப்ராமாதிகபாபம்; 

(அறியாமற் பசய்த பாபம்) 

அவபிரதம் = பசய்யசவண்டிய றதச ்பசய்து 

தறலக்கட்டி னதும் பசய்யும் ஸ்நாநம்: 

மங்களஸ்நாநம்.(அவபிரத மாட்டிய அடுதிறல சயாத்தி 

பயம்மரசச: திருப ்பல். 4.) அவயம் = அபயம். 

அவலம் = சசஷ்றட இன்றி (பசயலற்று) இருத்தல்; வடி 

றவப ்சபணாறம. (கவறல சயாடவலம் சசரந்்திருந்த: 

பபரியதிரு. 2. 7. 7.) 

அவறல = துன்பம்; காடு; ஸ்திரீ. (அபறல) 

அவனி = பூமி. 

அவனியாளி = பூமிபதி (அரசன்) | 



அவசனாட்றட = அவசனாடு. (அவசனாட்றடயநுபவத் 

திற்கு: ஈடு.) 

அவஸ்றத = கரப்்ப, ஜந்ம, பாலிய, பயௌவந, ஜரா, 

மரண, நரகாவஸ்றதகள் ஏழு. 

அவா = ஆறச; பக்தி. 

அவாவுதல் = ஆறசப்படுதல். 

அவி = ஹவிஸ். 1 (அக்நியில் சதவரக்ளுக்கு இடும் 

உணவு. மறறயவர ்சவள்வியில் வகுத்த அவி. நாய்சச்ி. 
1.5.) 

அவிட்சி = அவகாசம்; அஸா வதானம். 

அவிகாரி = சவறுபாடற்றவன். (ஈடு, 8. 3.5.) 

அவிடி = விசநாசதாக்தி; திறரசச்ீறல. 

அவிதல் = அறணதல். 

அவிர ்= பிரகாசம். 

அவிழ்தல் = பநகிழ்தல். (ஆப்பவிழ்ந்தும்: திருவிருத். 

அறவ = சறப. 

அறவதிகர ்= பாஹ்யர.் (புறசச்மயிகள்) 

அழக்பகாடி = சபய்ப ்பபண். 

(அழக்பகாடியட்டான்:திரு வாய். 2.10.9.) 



அழகியது = அரத்்தாங்கீகாரம். (பாதி 

ஒப்புக்பகாள்ளல்) 

அழகியான் = அழகுறடய வன். (அழகியான் தாசன 

அரியுருவன்தாசன: நான்மு கன்,  

அழகு = பஸௌந்தரியம்; கண்ட சரக்்கறர; நல்வழி. 

(அழகு மறிசவாமாய் வல்விறன றயத் 

தீரப்்பான்:பபரியதிரு 

அழகு பசண்சடறுறக = விறள யாட்டுச ்சாரிறக 

வருறக; அழகுகாட்டிக்பகாண்டு புறப்படுறக.(ஈடு, 

7.3.1.) 

அழசகாலக்கம் = அழகு சதான்ற ஆஸ்தானத்தில் 

பகாலு வீற்றிருக்றக. (ஆதித்தியன் ராஜ்யமித் 

தறனயும் ராத்ரிக்கு அழசகாலக்கமிருக்கப ்

சபாந்தவித்தறன. 

அழல் = சதஜஸ்; பசளரய்ம்; பநருப்பு; சகாபம்; 

கிசலசம். (எறிந்பதன்னழறலத் தீர ்சவசன: நாய்சச்ி. 

13.8.) 

அழற்சி = சகாபம். 

அழற்றி = சகாபிக்கச ்பசய்வது. 

அழறு = சசறு. (அழறலர ்தாமறரக ்கண்ணன்: 

திருவிருத். 58.) 

அழன் = பிணம்; (பதால்காப.் எழுத். 354.) சபய். (ஈடு, 

2.10.9.) 



அழிஞ்சுக்காடு = பாறல நிலம். 

(பபருவிடாயனானவன் அழிஞ்சுக்காசடறப ்சபாக 

மாட்டாசன: ஈடு, 6. 2. ப்ர.) 

அழித்தழித்து = திரும்பத் திரும்ப. (திருபநடுந.் 16. 

வியா.) 

அழித்துக்பகடுத்து ஜீ விக்கப ்பாரத்்தல் = அழித்து 

மாறி சவண்டினறதக் பகாண்டு புஜிக்க (அனுபவிக்க) 

நிறனக்றக, பகடுக்றக -ஆபரணமாக்கிப்பூணுறக. 

(என்னுறடய ஸ்வாது ரூபமான வ்ருத்தியிசல அந ்

வயித்து அழித்துக்பகடுத்து ஜீவிக்கப ்பாரா நின்சறன்: 

ஈடு, 1.2.6.) அழித்து என்பதனால் சவண்டிய ஆறட 

அணி முதலியனபகாண்டு இன்பந் துய்ப்பதற்காகக் 

கீழ்க் கூறிய நிதிறயசப்சலவழிப்பது 

பசால்லப்படுவதால் ஸாதநமாயிருத்தலும், பகடுத்து 

என்பதால் முன்றனய நிறலறய மாற்றி விரும்பிப ்

பூணும் வறகயில் சவசறாருவதும் பகாடுப்பது 

கருதப்படுவதால் பயனாய் யிருத்தலும் 

சதாற்றுகின்றன.சதாற்றசவ ஸாதநமும் பயனமாகக ்

பகாண்டு எம்பபருமாறனப ்பஜிக்கப ்பாரத்்தல் 

என்பது பபாருளாயிற்று.) 

அழிப்பன் = அழிப்பவன். (அழிப்பனூர ்: பபரியாழ். 4. 

8.6.) 

அழிதல் = தணிதல். 

அழிதசன் = துஷ்ட ஸ்பாவமுறடயவன். 

அழிய மாறுதல் = தன் நிறல குறலந்து சவறுபடுதல். 



அழிப்பு = ஸம்ஹாரம். (கரும பழிப்பளிப்பு: திரு வந.் 

5.) 

அழிவுக்கிட்டவடிவு = தன் சமன் றமறய பநஞ்சிற் 

பகாள் ளாசத விட்டு நீரற்ம நிறல றயக ்பகாண்ட 

உருவம்.அழிவுக்கு-இழிவுக்கு-இட்ட வடிவு பகாண்ட 

சகாலம். (அழிவுக ்கிட்ட வடிவு தனக்சக ஆலத்தி 

வழிக்க சவண்டியிருக்கும்: ஈடு, 1.9.2.) “ 

அழிவுக்கிட்டவடிவம் = வ்யயத்து (பசலவழிப்பு)க்காக 

ஸம்பாதித்த வடிவு: அதா வது ராஜாக்கள் 

ஸ்வாரத்்தமாக(தங்கலுக்காக) நல்ல பதாரத்ங்களும் 

சம்பாரத்்தியா நிற்கசப்சய்சத புறச ்பசலவுக்காகவும் 

சில சம்பாதிக்கு மாசபால ஆசச்ிதருறடய 

ஆபத்ரக்சணாரத்்தமாகக ்பகாண்ட வடிவு’’ என்கிறது 

அரும்பதம். 

அழுறக = கண்ணீ ர ்விடல்; பக்தியின் பமய்ப்பாடு. 

(அழுவன் பதாழுவசன: திருவாய். 5. 8.4.) 

அழுகுசிறற = சாகும் வறர கிடந்து அழுகிசய சபாம் 

படியான சிறற. (இராஜபுத் ரன் அழுகுசிறறயிசல 

கிடந்தால்: ஈடு, 1. 2.1.) 

அழுங்கிய = கூப்பிட்ட; அழுந்திய. 

அழுங்குதல் = சநாவுப்படுதல். (அழுங்கிய 

வாறனயின் அருந்துயரப்கடுத்த: திருப.் 2.) | 

அழுப்புகம் = சுவரக்்க ம். 



அழும்பு தல் = பசறிந்து 

கலத்தல்.(அமரவழும்பத்துழாவி பயன்னாவி: 

திருவாய். 1.7.9.) 

அழுவம் = நடு; சபார;் பரப்பு; முரசு; துரக்ம்; 

(சகாட்றட) நடுக்கம். 

அறழக்றக = கூப்பிடுறக; பபய ரிடுதல். (சீரிதரா 

பவன் றறழத்தக்கால்: பபரியாழ். 4. 6. 2.) 

அறழப்பு = கூப்பிடுதல். (அப ்சபாபதாழியுமறழப்பு: 

நான் முகன், 38.). 

அள்ளல் = அடிவாங்கப்படாத சசறு; நிரயம்; (நரகம்) 

பசறிவு. (அள்ளற் பபாய்ந ்நிலத்சத; அள்ளற்பயறல 

ஊரக்ின்றது:திருவிருத்.100. 12.) 

அள்ளிப்பறித்தல் = வாரிபயடுத்தல். (அள்ளிப ்

பறித்திட்டவன் மாரப்ிபலறிந்பதன்னழறலத் 

தீரச்வசன: நாய்சச்ி. 13.8) 

அளக்றக = அறிறக; அளவி டல். (அன்றிவ்வுலகமளந ்

தாய்: திருப.் 24.) 

அளறகக்சகான் = குசபரன். 

அளப்பரும்தன்றம = உபமா ந ரஹிதமான தன்றம. 
(ஒப் பற்றறம) அளப்பு, அளக்றகயாய் உபமா நமின் 

றமறயச ்பசான்னபடி. 

அளப்பு = அளக்றக; வீண்சபசச்ு. 



அளபபறட = எழுத்து மாத்திறர மிக்பகாலித்தல். 

அளம் = சசறு; பசறிவு. 

அளம்பூத்தல் = உப்புப ்பபாரி தல். (உளுத்து அளம் 

பற் றின சுவர:்திருக்குறுந.் 19.) 

அளரக்்கம் = தூதுறளக்கீறர. 

அளவர ்= உப்பறமப்பவர.் 

அளவியன்ற = அபரிசச்சத்ய மான; (அளவு கடந்த) 

ப்ரமாணத்தில்வரத்்திக்கிற. (திருவாய்.1. 4. 11. வியா.) 

அளவிலி = அறிவில்லாதவன். 

அளவிறந்த = அபரிச ்சசத்ய மான. (கணக்கிட 

முடியாத) 

அளவு = பபருறம; அறிவு; ஸமயம்; (ஈடு, 1.4.4.) ப்ர 

மாணம்; (அளவியன்ற அந ்தாதி: 1. 4. 11. பன்னீ : வியா. 

பரியந்தம்.(ஸரச்வச ்வரனளவிசல பரய்வஸித் தன்றி 

நில்லாது: ஈடு, அவ.) | 

அளவுகாண்றக = முடிக்றக; நசிப்பிக்றக. (சபயளவு 

கண்ட பபருமான்: 1-ஆம் திருவந.் 3.)| 

அளவுபடுதல் = அற்பமாதல். 

அளவுபறட = சிறிய சஸறன. (அளவு பறடக்குப ்

பபரும் பறட சதாற்பது: ஈடு, 2.4.7.) 

அளபவழுதல் = பரவுதல். 



அளறு = சசறு; காவிக்கல். 

அளற்றுப ்பபாடி = காவிப் பபாடி. (அளற்றுப ்

பபாடியிசல புறடறவறயப ்புரட்டி: திருப்பா.14.வியா.) 
அளாய் அளாவி; சுற்றி. 

அளாய்குளாய் = ஸம்ப்ரமம். (பரபரப்பு) (ஈடு, 9. 1. 9.) 

அளாவன் = ஸம்மிசர்ம். (கலப்பு) 

(அளாவனானஸத்துவத்றத யுறடயரா யிருப்பாரும்: 

ஈடு, 1.1. 5.) 

அளாவுதல் = கலத்தல்; பபாருந்துதல்; றகயாலறள 

தல். (சிறுறகயளாவிய கூழ்: திருக்குறள், 64.) 

அளி = வண்டு; அருள்; குளிரச்ச்ி; பக்குவம்; பகாறட; 

அன்பு; மது; கறுப்பு. 

அளிதல் = குறழதல்; அன்பாயிருத்தல். (மந்தியளிந்த 

கடுவறனசய சநாக்கி: 3-ஆம் திருவந.் 58.) 

அளிக்றக = இருக்றக; பகாடுக்றக. 

அளிகூரற்க = அருளுதல். 

அளியமாந்தர ்= அருமந்த மக ்கள். 

அளியன் = அருள் பபறத்தக்க வன். (அளியன் 

நம்றபய பலன்னார:் திருமாறல, 37.) 

அறன = தயிர;் புற்று; பாழி; முறழ; (குறக) 

பவண்பணய். 



அறளதல் = துழாவுதல். (முழு தும் 

பவண்பணயறளந்து பதாட்டுண்ணும்: பபரு மாள் 

திரு. 7. 8.) 

அறளதயிர ்= கறடதயிர.் 

அற்கம் = அடக்கம். (அற்கபமான்றுமறிவுறாள்: திரு 

வாய். 6.5.4.) 

அற்பசி = ஐப்பசி மாதம்; அசச்ுவினி நட்சத்திரம். 

அற்பம் = சிறு நாய்,  

அற்புதம் = ஆசச்ரியம்; அழகு; ஆயிரம் சகாடி,  

அற்புதன் = ஆசச்ரியமான வன்; பகவான். (அற்புதன் 

நாராயணனரி வாமனன்: திருவாய். 8.6.10.) 

அற்ற குற்றம் = தனக்பகன் றன்றி மற்பறான்றிற்சக 

யான குறற. (அற்றகுற்ற மறவ தீர: நாய்சச்ி.13. 3.) 

அற்றப்படுதல் = இல்லாது சபாதல். (ஆளற்றப்பட்டி 

ரந்தாள் : திருவிருத். 29.) 

அற்றம் = விசச்சதம்; (பதாடரச்ச்ி அறுறக) 

இல்லாறம; மறறபபாருள் (அற்ற சமபலான்றறியீர.் 

திருமா. 9.) 

அற்றவன் = ஒன்றற்பகன்சற அறமந்தவன். 

(அற்றவன் மருதம் முறிய நறட கற்ற வன்: நாய்சச்ி. 4. 

6.) 



அற்றிருக்றக = நிசச்யித் திருக்றக; 

அதீனமாயிருக்றக. 

அற்று = அப்படிப்பட்டது; அது சபான்றது. 

அற்றுத்தீரக்்றக = நிசச்யிக்றக. 

அற்றுப்சபாதல் = இறடயறுறக; அறசவ பதாடரப்ு நீங் 

குறக. 

அற்சறல் = அப்படியானால். 

அற்றற = அந்த நாளில் 

அற = மிகவும்; முழுதும்; நன்றாக; அற்றுப ்சபாக. 

அறக்கறட = பாபம். * 

அறக்பகாள்ளுதல் = அடி றமக்கு உரிறமயாய்க ்

பகாள்ளுதல். (தனக்சகய றக்பகாண்டிட்டு:திருவாய் 7. 

8. 5.) 

அறங்கறட = பாவம், சிறற பவட்டிவிடப ்

பபறுபவரக்ள் : ஈடு, 1.3.11.) 

அறசச்ாறல = தருமசச்ாறல; ஸந்தி யாவந்தனம் 

பண்ணும் இடம்; தண்ணீ ரப் ்பந்தல். 

அறத்பதாடு நிற்றல் = களவு நிறலறய முறறசய 

தமரக்்கு பவளிப்படுத்தல். -(அறம்-முறற; 

கற்பாகவுமாம். பபண்டிரின் அறம் அஃ -சதயன்சறா ?) 

(அறத்பதாடு நிற்கிறாளாய் இது தரம் மல்ல என்ன : 

ஈடு, 8. 9. ப்ர.) 



அறநூல் = சவதம்; (அறநூல் சிங்காறமவிரித்தவன் 

:பபரி யதிரு. 10.6.1.) 

அறம் = தருமம்; எமன். 

அறவன் = எமன்; பகவான். (அறவறன: திருவாய். ( 

1.7.1.) 

அறவிட்டு = விற்று. 

அற விடுதல் = முழுதும் (வாஸறனசயாசட) விடு தல்; 

விற்றல். (ஆபத்துக் காலத்திசல அறவிட்டு 

ஜீவிப்பாரும்: ஈடு, 3. 6. 9.) 

அறவிறல = இஷ்ட விநிசயாகாரஹ் (ஸரவ் சுதந்தர) 

மாம்படி விற்றல்; சுள்ளு முறியாக விற்றல். (அற-

விறல பசய்தனன்: திருவாய். 8. 1. 10.) 

அறவு = துக்கம்; ஒழிறக. 

அறவுறர = தரச்மாபசதசம். 

அறறவ = திக்கில்லாதது. 

அறறவச ்சிறற = பவளிசயற வழியில்லாத சிறற. 

(ஸம் ஸாரமாகிற அறறவச ்சிறற விட்டிவிடப ்

பபறுபவரக்ள்; ஈடு, 1.3.11.) 

அறன் கறட = பாபம்.(அறன் கறட நின்றாரு 

பளல்லாம்: குறள், 142.) 

அறி = அறிவு. (அறி பகான்ற றியா பனனினும்: குறள், 

638.) 



அறிக்றக = அறிவிப்பு. 

அறிறக = அறிதல்; நிசச்யித் தல். 

(இனியறிந்சதனீசரக் ்கும் நான்முகற்கும் பதய் வம்: 

நான்முகன், 96.) மதித் தல். (சதவு மற்றறிசயன்: 

கண்ணிநுண். 2.) 

அறிதியாகில் = ஞான ப்ரஸரத்வாரம் ஆகில். 

(அறிவலர ்வாயிலாயின்) (''அறிதியாகில் பநஞ்சம்” 

ஞானப்ரஸர த்வார மாகில்: பபரியதிரு. 1. 3. 3. வியா.) 

(“பநஞ்சம்! அறிதியாகில்'' என்று பநஞ்சத்றத அறிவு 

றடயதாகக ்கூறினது அறி வலர ்வாயிலாக அது இருப ்

பது பற்றி என்று உணரக். 

அறிதி = அறிகின்றாய். “ஞான ப்ரஸ்ருதி த்வார மான 

மனஸ்றஸ ' என்ற ஈட்டு 1. 1. 2. ஸ்ரீஸூக்தியு மிங்குக் 

காணத்தக்கது.) 

அறிஞன் = அறிவாளி; புதன்; புலவன். 

அறிதுயில் = சயாக நித்திறர. (ஆடரவமளியில் 

அறிதுயி லமரந்்த பரம: திருபவழு. 44.) 

அறிவியந்து = அறிறவக ்பகாடுத்து; அறிறவக ்

கடந்து. (திருவாய். 1.1.8.) 

அறிவுசகடன் = ஞானமில்லாதவன். 

அறிவுறடறம = ஞானப ்பபருறமயுறடறம. 

அறிறவ = ஞானம். (அறிறவ பயன்னு மமுதவாறு: 

பபரியாழ். 5.4.2.) 



அறுக்றக = சபாக்குறக; (அறுக்கும் விறனயாயின: 

திருவாய், 9.8.1.) அரிதல்; (வாளாலறுத்துச ்சுடினும்: 

பபருமாள் திரு.4.5.) சநாவுபடுத்துறக; 

இறடப்படுத்துறக. 

அறுகம் = ஆறன; சிங்கம்; யாளி; புலி. 

அறுகால் = வண்டு; பாம்பு. 

அறுகாதப ்பயணம் = காதமற்றிருக்கிற பயணம்; 

அபரிச ்சிந்நம்; (அளவு படாதது) 

அறுகாழி = ஒரு வறக சமாதி ரம்; (றகயுமறு 

காழியுமான வடிறவக ்காட்டி: ஈடு, 8. 10. 6.) பவித்திரம்; 

பமல்லிய சமாதிரம். 

அறுகு = சிங்கம்; யாறன; யாளி; புலி; அறுகம்புல். 

அறுறக = ஜரிக்றக; நிஷ்கரஷ்ிக்றக. 

அறுசமயம் = பபௌத்தம், சாரவ்ாகம், சாக்கியம், 

உலூக்யம், பாசுபதம், காணாபத்யம் என்னும் புறச ்

சமயங் களாறு.(இராமாநுஜ. வியா. 52.) 

அறுசுறவ = றகப்பு, புளிப்பு, காரப்்பு, தித்திப்பு, 

துவரப்்பு, உவரப்்பு. (ஈடு, 3. 4. 5.) 

அறுதி = முடிவு; வறர. (அன்று முதலின் ற று தியா: 

பபரி யாழ். 4. 10.9.) இறட யறுறக. 

அறுபதாழிசலார ்= அந்தணர.்சவள்வி, சவட்டல், ஓதல், 

ஓதுவித்தல், ஈதல், ஏற் றல் இவ்வாறும் அந்தணர ்



பதாழிபலன்ப. (அறுபதாழி லந்தணர ்வணங்கும் 

தன்றமறய: திருபவழு. 14.) 

அறுபதம் = வண்டு. 

அறுமான் = ஸூக்்ஷம ஜந்து. நுண்ணிய புழு முதலிய 

பிராணிகள். (அத்திக ்காயில் அறுமான் சபாசல: ஈடு, 

அவ.) 

அறற = பாறற; குறக; அடி; ஓறச; வீட்டுள் அறற; 

சுரங்கம். (பபாய் யறற வாய்ப ்புகப ்பபய்த மல்லர:் 

பபரியதிரு. 2.5.5.) 

அறறறக = பசால்லுறக; அடிக்றக; பகாட்டுறக. 

(அறறபறறமாயன்: திருப ்பா. 16.) ஒலிக்றக. 

அறறகூவுதல் = சபாருக்கறழத்தல். 

அறற கூறுறக = ஜயத்வநி பண்ணுறக. 

அறறயிடுதல் = அறற கூவு தல். (மாரிறக 

சயறியறற யிடுங்காலத்தும்:திருவிருத். 19.7 

அறறசயா = முறறயிடும் பசால்; (அறறசயாவிதறி 

வரிசத: திருவிருத். 10.)ஜயசகாஷம். (அறறசயா 

வினிசபானாசல: திருவாய். 5. 1. 11.)) 

அன்பு = பக்தி; ப்ரீதி. 

அன்யபரறத = சவபறான்றறக ்கவனித்தல். (சகட ்

புதியாகிபலன்கிறது அன்யபரறதயாசல: திருப்பா. 26. 

வியா.) 



அன்யாபசதசம் = உள்ளுறறயல்லாத 

பவளிப்பபாருள். 

அன்வயம் = ஒரு பசால் 'சலாடு மற்றறச ்

பசாற்களுக்கு ஏற்படும் இறயபு; | வம்சம்; ஸம்பந்தம்; 

கூடியி ருத்தல். (அன்வயத்தில் தரித்தும் 

வ்யதிசரகத்தில் = தரியா பதாழிறகயாலும்: ஈடு, 1.4. 

ப்ர.) 

அன்வரத்்தத் சதரூரற்க = ராஜா தரித்திரனானால் 

த்ரவ்யாரத்்தமாகத் (பணத்திற்காக) சதரக்ளிசல றித் 

தாசன நடாத்துறக; ஸமரத்்தரான ராஜாக்கள் தம் 

பிரசயா ஜநத்துக்காகத் சதசரறி நடத்துறக; கப்பம் 

வாங்கு வதற்காக அரசன் சதசரறிப ்சபாறக. 

(அந்வரத்்த ப்ரசயாஜனத் சதரூருமாப ்சபாசல: ஈடு, 8. 8. 

3.) (இங்கு அன்வரத்்தத்சத = பரன்சற 

எடுத்துள்ளமயின் ஈட்டில் ப்ரசயாஜந பதம் இன்றி 

இங்ஙன் பாடமிருத்தல் கூடுபமனத் சதான்றுகிறது 

அன்றாடு = அன்றறக்கன்று. (அன்றாடுபடிவிட 

சவணு மிசற : ஈடு, 4. 8.7.) 

அன்றி = அல்லாமல்; அல்லாமலும். 

அன்றிக்சக = அல்லாமலும். 

அன்றில் = கிரவுஞ்சப்பறறவ. 

அன்றுதல் = சீறுதல்; (அவ்வானத்றத யன்றிச ்பசன்று: 

திருவிருத். 18.) பறகத்தல்.(அன்றியவாணனாயிரம் 

சதாள் துணிய: பபரியதிரு. 8. 3. 8.) | 



அன்ன = அப்படிப்பட்ட; உவமவுருபு.(கடலன்ன 

காமம்.) 

அன்னம் = சசாறு; ஹம்ஸ பக்ஷி. 

அன்னல் = புறக; பவய்யில். (அன்னலும் துன்ன லு 

மாய்த் திரண்ட சமகத்றத: ஈடு, 8. 5. 4.) 

அன்னவசம் பசய்தல் = உண்ட உணவுக்கு ஏற்ப இடம் 

வலம் பகாள்ளுதல்; உறங் குதல். திருவாய். 3. 7. 10) 

அன்யதாஞானம் = சவறு வறக யான ஞானம்; 

(சங்றகப் பபான்னிறமாகப ்பாரத்் தல்.) 

அன்னான் = அவன்; அப்படிப்பட்டவன் 

அன்னியம் = குயில். 

அன்றன = அம்றம. 

அனங்கம் = மல்லிறக; இருவாட்சி 

அனங்கன் = மன்மதன்; விருப ்பம்; அழகு. 

அனத்தம் = பபால்லாங்கு. = (அனத்தக் கடலுளழுந்தி: 

பபரியாழ். 5.3.7.) 

அனந்தம் = முடிவில்லாதது; ஆகாசம்; பபான். 

அனந்தல் = சசாம்பல். (ஆற்ற வனந்தலுறடயாய்: 

திருப்பா. 10.) | மயக்கம்; (அனந்தலன்றிலி னரிகுரல்: 

பபரிய திரு. 8.5.9) உறக்கம். 



அனந்றத = பூமி. 

அனல் = அக்நி; (அம்பர மனல் கால் நிலம்: பபரிய 

திரு. 1. 8. 8.) பவப்பம். 

அனலுதல் = பவப்பம் வீசுதல். 

அனலன் = அக்நிபகவான். 

அனசலான் = அக்கிநி சதவன். (பின்னும் 

சநரச்ரிந்தான் எரியுமனசலான்: திருவாய். 7. 4. 8.) 

அனவதாநம் = ப்ரமாதம்; கவனமின்றம. 

அனன்ற = அக்நியாசல தப்தமான.(பநருப்பினாற் 

பபாசுக் கப்பட்ட) 

அனாத = அழியாத; ஒவ்வாத. 

அனார ்= சபான்றவர.் (பகாம் பனாரக் ்பகல்லாம் 

பகாழுந்சத: திருப்பா. 17.) 

அனாவிலன் = சுக்கிரன். 

அனிசச்ம் = சமாப்பக ்குறழயும் ஒருவறகப் பூ. 

அனித்தம் = அனிசச்ம். 

அனுக்கம் = பாலவ்யாதி. (குழந்றத சநாய்) 

அனுக்சராசம் = கிருறப. 

அனுங்குதல் = வருந்துதல். 



அனுசயிக்றக = அனுதபிக்றக. 

(பசச்ாத்தாபப்படுறக) 

அனுபபத்தி = பபாருந்தாறம. 

அனுபயர ்= முமுக்ஷக்கள். (முக்தர ்சகாடியிலும் 

ஸம்ஸாரிசகாடியிலும் கூடாத வர.்) 

அனுவாதம் = முன்னரக்் கூறி யறத மீண்டும் 

எடுத்துக்கூறல். 

அனுவிதாநம் = அநுஸரிக்றக. 

அனுவயிக்றக = அனுகரிக்றக. 

அனுராகம் = பிரீதி. (அனு ராகம் பபாழியும்சபாது:திரு 

வாய். 8.8.8.) 

அறன = அந்த; ஒருவறக மீன். 

அறனத்து = அப்படிப்பட்டது. 

அறனத்தும் = எல்லாம். (இகழ் விலிவ் 

வறனத்துபமன்சகா : திருவாய். 3. 4. 1.) 

அறனய = அப்படிப்பட்ட. 

அறனயன் = அப்படிப்பட்ட வன். 

அறனயவன் = அப்படிப்பட்டவன். (ஆங்கறனயவற் 

கிறளயவரக்்சக : பபரியதிரு. 4. 6.4.) 

அறனவரும் = எல்லாரும். 



ஆ = பசு; துக்கக்குறிப்பு; ப்ர காரம். (யாதானும் 

வல்லவா சிந்தித்திருப ்சபற்கு; |நான்முகன், 65.). 

ஆ ஆ = ஐசயா ஐசயா : இரக ்| குக ்குறிப்பு. (ஆ ஆ 

என்றா ராய்ந்த ருள்: திருப்பா. 8.) 

ஆக்கம் = ஸம்பத்து; (அறணய வந்த ஆக்க முண் 

சடல் : திருவாய். 9.1.2) ஸந்சதாஷ ம்; விருத்தி; ஸ்ருஷ்டி; 

அதிசயம்; சமாக்ஷம். (அழிவின்றி யாக்கம் தருசம: 

திருவாய். 1.6.8.) 

ஆக்கர ்= ஸ்ருஷ்டிக்கப்பட ்டவர.் (ஆக்கரான இந்தி 

ராதிகள்: ஈடு, 5.2.3.) 

ஆக்கன் = புதிது; நாற்றம்; பகாளுத்தினது; க்ருத்ரிமம்; 

பசயற்றகயானது. (ஆக்க னன்றிக ்சகஜாதீயமான 

பவளப்படியும்: பபரியாழ். 1.3. 6. வியா.) 

ஆக்குதல் = ஸ்ருஷ்டித்தல்; (ஆக்குமாறயனாம்: வில்லி 
= பா. கடவுள் வாழ்த்து. ஆக ்கினான் 

பதய்வவுலகுகசள: திருவாய். 2.2.9) விருத்தி பசய்தல். 

ஆக்றக = யாக்றக. (ஆக்றக 

பகாடுத்தளித்தசகாசன: நான்முகன், 93.) 

ஆகத் தான் = சரீரத்திலிருப்பவன். (பசஞ்சறடயான் 

ஆகத் தான்: பபரியதிருவந.் 71.) 

ஆகம் = சரீரம். (அரவறண சமற்பூம்பாறவ யாகம் 

புணரவ்து:திருவாய்..8.1.) ஆகாசம்; மாரப்ு; பநஞ்சு; 

உள். 



ஆகமம் = சவதம்; பஞ்சராதம் முதலிய தந்த்ரங்கள்; 

ஒரு பசால்லிற் புதிதாய் வருபமழுத்து. 

ஆகரம் = உண்டாகுமிடம். 

ஆகரத்தில் பநருப்பு = பட்பாமுகாக்தி. (ஈடு, 1. 4.7.) 

ஆகல்பம் = அலங்காரம். 

ஆகவம் = யுத்தம். 

ஆகா = ஆகமாட்டா. (எண்ணினவாறாகா) 

ஆகாசவாயன் = தரித்திரன்; வீடற்றவன். 

ஆகாசய = ஆகசவண்டும். 

ஆகாரம் = வடிவம்; (திருவா காரம் குலுங்க: 

பபரியதிரு. 4.4. 8.) ஊண்; (ஆஹா ரம்) "ஆ'' என்ற 

எழுத்து ஸ்வ ரூபம்; அவயவ -அறமப்பு; 

கருத்துக்கிறசந்த சசஷ்றட. 

ஆகான் = முடியாதவன். (காணலுமாகான்: திரு வாய், 

2.5.10.) 

ஆகிஞ்சன்யம் = வறுறம; ஸாதநமில்லாறம. 

ஆகிடுகாண் = ஆகக்கடவது. 

ஆகு = எலி; பபருசச்ாளி. 

ஆகிருதி = வடிவம். 

ஆகிறது = அரத்்தாங்கீகாரம். (பாதி ஒப்புக்பகாள்ளல்) 



ஆகுலம் = துக்கம்; (ஆ குலங் கள் பசய்ய: திருவாய். 6. 

ஆகுளி = வாத்திய விசசஷம். 

ஆறகசச்ுட்டி = ஆறகயாசல. (ஈடு, 7. 10.8.) 

ஆங்காது = சபாதாது; திருப்திகரமாகாது. 

ஆங்காரம் = பசருக்கு; அபிமானம்; அஹங்காரம்; 

(தானாங்காரமாய்ப்புக்கு: திரு வாய். 10.7. 11. சதனாங் 

காரப ்பபாழில்: திருவாய். 

க்ஷ.மானாங்காரமனங்கசள: திருவாய்.க்ஷ. 

ஆங்ஙனம் = அங்ஙனம். 

ஆங்கு = அங்சக; அவ்விடத் திசல. (ஆங்குமாவலி 

சவள்வியிற் பசன்றிரந்து: பபரியதிரு. 5.3.9.) 

ஆங்குதல் = சபாதுமானதாதல். 

ஆங்றக = அழகிய றக. (ஆங் = றகத் திகிரி 

சுடபரன்னும்: ஆம் திருவந.் 67. அங்றக என்பது எதுறக 

நயம் பற்றி ஆங்றக எனத் திரிந்தது.) 

ஆசச்ி = தாய். (ஆசச்ீ! நீர ்பசால்லுகிற இறவ தரம் 

ஹா நிகிடீர.் ஈடு, 4.3. ப்ர.) 

ஆசச்ியம் = பநய்; (ஆஜ்யம்) பரிஹாஸத்திற் குரியது. 

(ஹாஸ்யம்.) 

ஆசர்யம் = விசுவாஸமாபயாருவறர யடுப்பது. 



ஆசர்யாசி = ஆசர்யத்றதயழிக்கும் பதாரத்்தம்: 

அக்நி. 360ஆம் குறள் உறரயானுமறிக.) 

ஆசச்ிரமம் = முனிவர ்வாஸம் பசய்யுமிடம்; 

பிரம்மசரி யம், கிரஹஸ்தம், வான ப்ரஸ்தம், 

ஸந்நியாஸம் என்னும் ஆசர்மம். 

ஆசச்ிராமம் = ஆசச்ிரமம் (வதரி யாசச்ிராமத்துள் 

ளாசன: பபரியதிரு. 1. 4.1.) 

ஆசரித்தல் = அனுஷ்டித்தல். (ஆசரித்த 

ஆசாரந்தன்றன: உபசதச ரத். 67.). 

ஆசாரம் = சீலம்; (ஒழுக்கம்) காட்சி. | 

ஆசி = வாழ்த்து; யுத்தம். 

ஆசியம் = வாய்; முகம். (ஆஸ்யம்) 

ஆசி றட = கூட்டம்; தூசு வாழ்த்துதல்,  

ஆசினி = ஆகாசம்; (மர) வயிரம்; மரவுரி. 

ஆசீவகர ்= அமணர.்(சமணரில் ஒரு பிரிவாளர.்) 

ஆசு = ஆயுதப்பிடி; கத்தி; யுத்-தம்; குற்றம்; சவகம்; 

(விறரவு) கவசம். ஆசுலம் இடும்றப; பூசல். 

ஆறச = கதசிந்றத; (கழிந ்தது பற்றிய ஏக்கம்.)திக்கு; 

ஆறச; (அவா) அனுபவ மில்லாதசபாது தரியாத 

படியான அபிநிசவசம். (அவித்றய, அஸ்மிறத, ராகம், 

த்சவஷம், அபிநி சவசம் என வடநூலுட ்கூறப்படும் 



ஐந்து க்சலசங் களில் ஒன்று. ஆறச இத் தறகய 

அபிநிசவசமாதறல 360ஆம் குறள் உறரயானு மறிக.) 

ஆடப்காள்ளுதல் = அடிறம பகாள்ளுதல். (ஆடப்காள் 

ளத் சதான்றிய ஆயரத்ம் சகாவிறன: பபரியாழ். 1. 6. = 

11.) 

ஆட்சி = ஆளுதல்; (ஈடு, 1.1.1.) வழக்கம். 

ஆடப்சய்தல் = அடிறம பசய் தல். 

(ஆடப்சய்தாழிப்பிரா றனச ்சசரந்்த வன்: திரு வாய். 4. 

10.11.) 

ஆட்டத்து பவளி = றவயாளி விடுகிற 

பவளி.(ஆட்டத்து பவளியிசல நிறுத்தினா னாயிற்று 

நலிறகக்காக: ஈடு, 7. 4. 5.) 

ஆட்டம் = ஸஞ்சாரம்; (அஞ்சன சமனிறய யாட்டங்கா 

சணன்: திருவாய்.10. 3.3.) 

அறசவு; விறளயாட்டு. ஆட்டி = கண்ணாடி; 

பபண்பிள்றள. 

ஆட்டுறக = அறலக்றக; (ஆட ்டியும் தூற்றியும்: 

திருவாய். 7.7.2.) அறசக்றக; ஸ்நா நம் பசய்விக்றக. 

(ஞான நீர ்பகாண்டாட்டு வனடிய சனசன: திருக்குறுந.் 

15.) 

ஆட்டு வாணியன் = மாம்ஸவிக ்ரயீ. (மாம்சம் 

விற்பவன்) (காதுகனான ஆட்டுவாணி யன் றகயிசல 

காட்டிக ்பகாடுக்குமா சபாசல: ஸ்ரீவசனபூ. 178.) 



ஆட்படுத்தல் = உரிறமப ்படுத் தல். (அடியாரக் ்

பகன்றனயாட ்படுத்த விமலன்; அமலனாதி. 

ஆட்படுதல் = அடிறமப ்படு தல். (ஆட்பட்ட எம்சம 

சபால்: திருவாய். 2.1.2.) 

ஆட்பாரத்்தல் = அடிறமறயத் சதடுதல். (ஆட்பாரத்் 

துழி தருவாய்: நான்முகன், 60.) 

ஆடகம் = பபான். (ஆடகக்றக மாதரார ் : திருசச்ந.் 36. 

இங்குப ்பபான்னினாலா கிய ஆபரணத்திற்கு ஆட கம் 

என்பது ஆகுபபய ராயிற்று.) 

ஆடல் = பவற்றி; வாரத்்றதயாடுதல். 

ஆடல் பகாடுக்றக = இடம் பகாடுக்றக; (இவ்வாற் 

றாறமக ்பகல்லாம் ஆடல் பகாடுத்த ஆழ்வார:் ஈடு, 8. 

5.11.) சலியாசத யிருக் றக; வ்யஸனத்றத யநுப 

விக்றக. (அத்தறன ஆடல் பகாடுக்றகக்கு சவண்டும் 

ஆசர்யம் சபாராது: ஈடு, 9. 9. ப்ர.) 

ஆடல்மா = திருமங்றகமன்னன் குதிறர. (ஆடல்மா 

வலிவன் கலிகன்றி: பபரிய திரு. 5. 8. 10.) 

ஆடலவர ்= நாயகர.் (கணவர)் (ஆடல் = 
புணரச்ச்ியாதலின் ஆடலவர ்கணவராயினர.்) 

ஆடலாடல் = விறளயாடல். (ஆடலாட உறுதிசயல்: 

பபரியாழ். 1. 5.2.) 



ஆடாறம = நடமாடாறம. (வழக்கி லில்லாறம) 

பாரகத் பதன்று மாடாதன; திருவிருத்.2.2) சபாறாறம.( 
மீமீதாடாவுலகத்து; நாய்சச்ி, 13.7) 

ஆடவர ்= ஆண் பிள்றளகள்; இறளசயார.் 

ஆடி = கண்ணாடி. (ஆடுபவன் குடந்றதக ்கிடந்த குட 

மாடி: நாய்சச்ி. 13. 2.) 

ஆடு = சமஷம்; பபருறம; அலரத்்தி; பவற்றி; (அரக்க 

ராடறழப்பாரில்றல: பபரிய திரு. 10. 2. 1.) பரிமளம்; 

கூத்து; கூரற்ம. 

ஆடுறக = அவகா ஹிக்றக; (மூழ்குறக) 

ஸஞ்சரிக்றக; நடமாடுறக; உண்டாறக. 

(ஆடுதாமறரசயானு மீச னும்: பபரியதிரு. 2.1.9.) 

அநுகரிக்றக. அஞ்சிறறய புட் பகாடிசய யாடும்: திரு 

பநடுந.் 12.) | 

ஆறட = உறட. ஆறடயுடுப ்சபாம்: திருப்பா. 27.) பா 

சலடு. 

ஆண் = புருஷன்; வீரன்; ஆண் பிள்றளத்தனம்.(மன் 

னராணுறடச ்சசறன: திருவாய். 7. 4. 5.) 

ஆண்டு = வருஷம்; புல்; பநல்; பகால்லம் ஆண்டு; அவ் 

விடம். 

ஆண்றடயார ்= ஆண்டிசல யுண்டானவர;் ஆசர்யித்த 

பறழயவர;் எங்குள்ளார.் (துன்புற்றா ராண்றடயார:் 3 

ஆம் திருவந.் 27.) 



ஆண்பிள்றளசச்சாறாள்வி = ஸ்திரீரூபமான 

ஆண்பிள்றள. (ஆண்பிள்றளச ்சசாறாள்விறய ஸ்திரீ 

என்று பின் பதாடருமா சபாசல: பபரியதிரு. 1. 6. 1. 

வியா.) 

ஆண்றம = திறறம, (ஐங் கறண வில்லி 

தன்னாண்றம பயன்சனாடாடும்: பபரிய திரு. 9. 5. 7.) 

ஆணம் = அரணம்; (ரக்ஷகம்) (சதவறர யாண 

பமன்றறடந்து: திருசச்ந.் 69.) ஆண்பிள்றளத் தனம்; 

லஜ்றஜ. 

ஆணர ்= ஆண்றமயுறடயவர.் 

ஆணறுறக = பூரண்மாறக. (அஹங்காரமற்ற நிறல) 

ஆணாட்டமடிக்க = ஸ்சவசச்ா ஸஞ்சாரம் பண்ண. 

(இஷ் டப்படி நடக்க) 

ஆணாடவிடுதல் = தீம்பு பசய்ய உதவுதல். 

ஆணாடவிட்டிட ்டிருக்கும்: நாய்சச்ி. 3. 10.) 

ஆணாறு = நதம்: சமற்கு சநாக்கிசயாடுமாறு. (கிழக்கு 

சநாக்கிசயாடும் ஆறு பபண்ணாறு.) 

ஆணி = இரும்பு முதலிய வற்றாலாகிய ஆணி; உறர 

யாணி; சமன்றம; சரீரம். (அக்காணிகழித்து: பபரி 

யாழ். 5. 2. 3.) | 

ஆணிப்பபான் = உறரயாணி. (மற்றவற்றின் 

மாற்றற யறி வதற்கு உபசயாகப்படும் 



ஆணுறடறம = ஆண்பிள்றளத்தனம். 

ஆறண = தறட; சபதம்; உத்தரவு. 

ஆறணமறுத்தல் = ப்ரதிக்றஞறயத் தப்புறக. 

ஆறணயிடுதல் = கட்டறளயிடு தல்; சபதம் பசய்தல்; 

சத் யம் பசய்தல். (பற்றுகிற வனாறண யிடுகிறான்: 

ஈடு, 8. 2. 7.) | 

ஆத்தன் = ஆப்தன்; பரமபந்து. (திருசமாகூராத்தன்: 

திருவாய். 10. 1.6.) 

ஆத்தனம்பி = பரம ஆப்தன். (பதாண்டர ்மிண்டித் 

பதாடரந்்தறழக்கு மாத்தனம்பி: பபரியதிரு. 2. 2. 6.) 

ஆத்தாள் = தாய். 

ஆத்தானம் = அரசறவ. 

ஆத்திகன் = ஆஸ்திகன். 

ஆத்றத = ஆத்தாள். 

ஆத்ம ஞானி = தன்றன உணரந்்த வன். (ஈடு, 4. 1) 

ஆத்மகாமர ்= ஸ்வாரத்்தபரர.் (தன்ன லம் கருதுபவர.்) 

ஆத்மகுணங்கள் = ஆத்மா விற்கு உரிய குணங்கள். 

(பபாறுறம முதலியனவும், சம தமாதிகளும். 



ஆத்ம நிசவதநம் = தன்றனயும் 

தன்னுறடறமறயயும் பர மாத்மாவிடம் ஸமரப் ்

பிக்றக.நமதுய்விடம்: பபரியதிரு. 2. 4. 9.) 

ஆத்மப்ராப்தி = தன்றனசயதான் அனுபவித்துக ்

பகாண் டிருக்கும் றகவல்ய நிறல. 

ஆத்மாபஹாரம் = சத ஹத் றதசய ஆத்மாவாகக் 

கருதுதலும், ஆத்மாறவ ஸ்வதந்தரனாகக் கருதுத 

லும். 

ஆத்மானுபவம் = தன்றனத் தாசன அனுபவிக்கும் 

றக வல்யசமாக்ஷம். 

ஆதங்கம் = சநாய், சங்றக. 

ஆதஞ்சனம் = பாலிற் பிறர குத்தித் சதாய்த்தல். (திரு 

வாய்.8. 5.10. அரும்பதம்.) 

ஆததாயிகள் = தீ றவத்தல், விஷமிடல், பணம் பறித் 

தல் முதலியன புரியும் தீசயார.் 

ஆதபம் = பவய்யில். 

ஆதர ்= அறிவுசகடர;் குருடர.் (ஆண பமன்றறடந்து 

வாழுமாதரக்ாள் : திருசச்ந ்69.) 

ஆதரம் = பிரீதி.(ஆதரம்பபருக றவத்த அழகனூர:் 

திருமா. 16.) | 

ஆதல் = துணுக்கம்; பதரிதல்.(அரத்்த மாதல்.) 

ஆதலால் = ஆறகயால். (பபரியதிரு. 5. 8. 8.) 



ஆதலில் = ஆறகயால். (ஆத லிலவரக்்கு நாசளாலக்க 

மருள : திருப்பள். 9.) 

ஆதவன் = யாதவன்; சூரியன். 

ஆதன்றமயால் = ஆறகயால். (ஆதன்றமயாலதுசவ 

ஆதும் ஒன்றும் (யாதும்) 

ஆதனம் = ஆஸனம்; பூமி; கால். 

(தறலயிசனாடாதனம்தட்ட: திருவாய். 3.5.3.) 

ஆதானும் = யாதாயினும். (ஆரானுமாதானும் பசய்ய: 

பபரிய திருவந.் 25.) 

ஆதி = மசனாவியாதி; ஆரம் பம்; காரணம். 

ஆதிகரம்ணி'க்த'' வாய் = உத்சயாகாரத்்சத (முயற்சி 

என்னும் பபாருளில்) “க்த'' ப்ரத்யயமாய்.(க்த என்னும் 

விகுதியாய்.) “த்வதங்க ்ரிமுத்திசய்'' எனத் பதாடங் கும் 

ஆளவந்தார ்ஸ்சதாத்ர சுசலாகத்திலுள்ள "க்ருத:” 

என்னும் பதத்தில் “க்த”என்னும் விகுதி, பசய லின் 

பதாடக்கமான முயற்சி என்னும் பபாருளில் வந ்துள்ள 

தாக ஈடு 1.6. ப்ர. உள்ளது. 

ஆதித்தியன் = ஸூரய்ன். (திங் களு 

மாதித்தியனுபமழுந்தாற்சபால்: திருப்பா. 

ஆதிநூல் = சவதம். 

ஆதிரன் = பபரிசயான். 

ஆதிவாஹிகர ்= முக்தி பநறி யிற்சபாமவரக்றள 

உபசரித் அறழத்துச ்பசல்லும் சதவரக்ள். 



ஆதுபகாசலா = அதுசவா. (ஆது என்பது பிரிசயன் 

என்றதறன: பபரிய திரு. 9.5.7. வியா. காண்க.) 

ஆசதசம் = பசால்லில் ஓரக்ஷ ரத்றதத் தள்ளிப் 

சபாகட்டு அதன் சமசல வருகிற அக்ஷரம்; உத்தரவு. 

ஆசதா = ஆசச்ரியம். 

ஆசதாரணர ்= யாறனப ்பாகர.் 

ஆந்தராளிகர ்= நடுவிலுள்ளவர:் ஸம்ஸாரிகளிலும் 

கூட்டன் றிக்சக, நித்ய ஸூரிகளி லும் 

கூட்டன்றிக்சகயிருக் கிற முமுக்ஷக்கள்; ஆசாரி யர;் 

(சசதநனுக்கும் ஈசு வரனுக்குமிறடசயயிருந்து 

இறணப்பதால் ஆசாரியர ்ஆந்தராளிகராயினர.்) 

ஆந்ருசம்சய்ம் = பரதுக்காஸ ஹிஷ்ணுத்வம்; (பிறர ்

படும் துன்பம் கண்டு பபாறுக் பகாணாறம) 
பரஸ்யாஹிம் ஸகத்வம்வா. (பிறறரத் 

துன்புறுத்தாறம.) 

ஆபநய் = பசுவின் பநய். 

ஆப்பு = பந்தம்; (கட்டு) சரீரம்; (அருவிறனக 

ளாப்புன்றன யுன்னவவிழ்ந ்பதாழியும்: 1-ஆம் 

திருவந.்75. ஆப்பங் பகாழியவும்: நான்முகன், 93.) 

ஆப்புண்ட மிருகம் = அகப்பட்டமிருகம். 

ஆப்றப = அகப்றப. (ஸரச்வ சுவரனுக்கும் றகக்குறி 

யாப்றப வாங்குவ திங்சக யிசற : ஈடு, 1. 4. 6.) 



ஆபத்சதபசப்சபடாக = பசப்சபடு தாம்ரசாஸ நம்; 

ப்ராபக சபாசல: ஈடு, அவ.)சறமக ்காதது. 

ஆபாதப்ர தீ தி = சமபலழத் சதான்றுறக. 

ஆபாஸம் = சபாலி. 

ஆபிஜாத்யம் = குடிப்பிறப்பு. 

ஆம்-ஆகும்; (1-ஆம்திருவந.் 44.) இகழ்சச்ிக் குறிப்பு. 

அறிவானாம் ஆலமர நீழல்....அரன்: 1-ஆம் திரு வந.் 4.) 

ஆம்பரம் = மாமரம்; புளி. 

ஆம்பல் = ஆய்க் குழல்; இறலக ்குழல்; (ஈடு, 9.9.2.) ஒரு 

பண்; ஆம்பற்பூ; அல்லி; மூங்கில்; நிலா; கள். 

ஆம்பலம் = புளி. 

ஆமம் = அஜீரண்ம்; (ஆமத்றதயறுத்துப ்

பசிறயமிகுத்துச ்சசாறிடுவாறரப ்சபாசல; ஈடு, அவ.} 

சறமக்காத்து. 

ஆமயம் = சநாய். 

ஆமர ்= தாய். 

ஆமரி = வாரத்்றத. 

ஆமிரம் = மாமரம். #ஆமாறு = உபாயம்; (ஆகும் 

ஆறு) (ஆமாறறியும் பிராசன: பபரியாழ். 2.7.8.) 



ஆமின் = ஆகுங்கள். (அண்ணலடியவராமிசனா: திரு 

வாய். 4. 1.6.) 

ஆறமத்தாலி = ஆறம சபாசல யிருக்கிற தாலி. 

(ஆறமத் தாலி பூண்ட அநந்தசயனன்: பபரியாழ். 1.7. 

2.) 

ஆசமாதம் = மிக்கவாஸறன; மகிழ்வு; 

ஸங்கரஷ்ணபக வானது உலகம். 

ஆய் = தாய்; (ஆயுமமருலகும் துஞ்சிலும்: 

திருவாய்.2.1.1.) இறடசச்ாதி; (ஆய்க்குலம் புக்கதும் : 

திருவாய். 6.4.5.) ஆகி; (நாயகனாய் நின்ற: திருப்பா. 
16.) அழகு; வருத் தம்; சிறுறம. 

ஆய்சச்ி = இறடசச்ி; தாய்.(ஈடு, 6. 1. 4.);  

ஆய்தல் = பதளிதல்; பதரிதல். (ஆயிறழயார ்

பகாங்றக தங்குமக்காதல்: இராமா நுஜ. 42.) 

அநுஸந்தித்தல். (ஆய்ந்து பகாண்டாதிப் பபருமாறன: 

நான்முகன், 76.) அரத்்த நிரூபணம் பண்ணுதல்; 

(ஆய்ந்த வருமறறசயான்: 3-ஆம் திரு வந.்77). 

தனியாய்ப ்பிறத்தல்: ( மணல் சசாற்றிசல கல் 

ஆய்வாறரப ்சபால.) நன்றாகத் சதரந்்பதடுத்தல். 

ஆய்ப்பாடி = இறடசச்சரி. (சீர ்மல்குமாய்ப்பாடி: 

திருப்பா. 1.) 

ஆய் பபான் = ஆயப்பட்ட பபான்.(ஆய்பபான்னுறட 

மணி: பபரியாழ். 1. 6.1.) 



ஆய்மலர ்= தாமறர. 

ஆய்வார ்= வித்துவான்கள். 

ஆயக்காரன் = வரி வசூலிப்பவன். 

ஆயக்கால் = சிவிறக, வாஹ நம் முதலியவற்றறத் 

தாங் கும் முட்டுக்கால். 

ஆயசு = துக்கம்; ஆயுதம். 

ஆயத்தமாதல் = ஸித்தமாதல். 

ஆயத்துறற = சுங்கசச்ாவடி. 

ஆயம் = ஸகிஸமூஹம். (சதாழியரக்ுழாம்) (நங்கள் 

வரி வறளயாயங்காசளா: திரு வாய். 8.2.1.) வருவாய்; 

குடிமக்கள் பசலுத்தும் வரி; பபான். 

ஆயரப்ாடி = இறடசச்சரி. (ஆயரப்ாடி 

கவரந்்துண்ணும்: நாய்சச்ி. 14. 2.) 

ஆயிட்டு = ஆறகயினால். (ஆயிட்டு இவறள 

சவண்டா என்றன்சறா பகாடுபுக்க பதன்கிறாள் : ஈடு, 

6.5.3.) 

ஆயிரத்தளி = கங்றக பகாண்ட சசாழபுரம், 

(ஆயிரத்தளியிசலஇராசா இருக்கச ்பசய்சத.ஈடு, 3.5.7 

க்ரிமிகண்டன் பட்டணம் என்கிறது அறுபதம்.} 

ஆயிரத்திபலான்றும் கடலில் குளப்படியும் சபாசல = 
ஆயிரத் தில் ஒன்றிருக்குமாசபாசல யும், கடலில் 

குளப்படியிருக்குமா சபாசலயும். 



ஆசயா = புனங்காக்கும் மகளிர ்பறறவ சயாட்டும் 

ஒலி. (ஆசயா அடுந்பதாண்றடசயா: திருவிருத். 10.) 

ஆர ்= யார.்(திருமாற்கு யாமார ்வணக்கமார:் பபரிய 

திரு வந.் 11.) நிறறவு; ஆத்தி; கூரற்ம; ஒத்தல்; (ஒப்பு) 

ஆதித்தியன்; பூமி; அழகு; ஆரக்கால்; அருறமயான; 

ஆருயிர;் பாகு; சசாதி. 

ஆரக்்கும் = கதறும்; யாருக்கும். 

ஆரக்்றக = ஆரவாரிக்றக; பந்திக்றக. (கட்டுறக) 

ஆரக்லி = மறழ; கடல். 

ஆரத்்து = சப்தித்து. 

ஆரத்்துக்பகாள்ளல் = ஸம்ப்மிக்றக,  

ஆரத்்தன் = துன்புற்சறான். 

ஆரத்ல் = பூரண்மாதல்; (ஏராரந்்தகண்ணி: திருப ்பா. 

1.)திருப்தியாதல்; பருகு தல்; உண்ண ல்; ஒத்தல்; 

(காராரத்ிருசமனிகாணுமள வும் சபாய்: சிறிய திரு. 

69.) பரவுதல்; (நீரார ்கமலம் அடிசயனுடலம்: திருவாய். 

5. 8. 1.) 

ஆரப்்பரவம் = த்வ நி; (ஆரவா ரம்) ஸ்சநஹம். 

ஆரப்்பு = தூளி; சமற்பூசச்ு; 

சதாஷம்.(அஹங்காரமாகிற ஆரப்்றபத் துறடத்தால்: 

ஸ்ரீவசநபூ. சூ. 77.) 

ஆரற்ம = மதில்; கூரற்ம. 



ஆரவ்ம் = ராகம் (ஆறச); ஆதரம் அபி நிசவசம்; 

ஸ்சநஹம்; வில்; பக்தி. (1-ஆம் திருவந.் 35.) 

ஆரகூடம் = பித்தறள. 

ஆரணம் = சவதம். 

ஆரணியம் = காடு. 

ஆரம் = முத்து; பதக்கம்; மாறல; ஆத்தி; சந்தனம். 

(ஆரப்பபாழில் பதன்குரு றகப்பிரான்: இராமாநுஜ. 

20.) 

ஆரல் = மத்ஸ்ய விசசஷம்; (ஒருவறக மீன்) 

பசவ்வாய்; காரத்்திறக நக்ஷத்திரம். 

ஆரலங்கல் = பாரவசய்ம். 

ஆரலம் = பறக,  

ஆராமம் = உபவனம். (ஆராமம் சூழ்ந்த வரங்கம்: 

சிறிய திரு. 71.) 

ஆராய்சச்ி = பிரஸித்தி; ஆராய்றக; பராமரச்ம். 

ஆராவமுதம் = பதவிட்டாத அமிருதம். (ஆராவமுதமங் 

பகய்தி: சிறியதிரு. 7.) 

ஆராவமுது = திருக்குடந்றத 

எம்பபருமான்.(ஆராவமுசத அடிசயனுடலம். திருவாய் 

5.8.1} 

ஆரானாய் = அதிருப்தனாய். 



ஆரியசச்ிறதவு = ஸம்ஸ்கிருதாபப்ரம்சம்; (வடபசால் 

விகாரம்) சவதத்திலபப்ரம் சம். 

ஆரியன் = பபரிசயான்; அறிவாளி; ஆசாரியன். 

(தன்னாரியனுக்குத் தான டிறம பசய்வது: உபசதச 

ரத். 64.) | 

ஆருபதம் = பித்தறள. 

ஆருவம் = நீர.் 

ஆசராதம் = நிவிருத்தி விரதம்; (ஹிம்றஸ 

பசய்யாமலிருத் தல், பபாய் சபசாதிருத்தல் முதலியன 

நிவிருத்திவிரதங் களாகும்.) பூறன; கரவ்ம்; 

உசபறக்ஷ. 

ஆசராதமடித்தல் = சமன்றம பாராட்டி உசபறக்ஷ 

பசய் தல்; ஹிம்ஸிக்கலாகாபதன நிவிருத்தி விரதங் 

பகாள்றக. (யுத்தத்திசல புக்கு நின்று ஆசராதமடித் 

தல், ஸ்வகீய ஜந்துக்க பளன்று ஆந்ருசம்ஸ்யம் 

பகாண்டாடுதல் பசய் யாசத: ஈடு, 3.10.1.) 

ஆல் = ஜலம்; ஆலமரம். (ஆலின் சமலாலமரந்்தான்: 

திருவாய். 9.10.1.)ஹரஷ் ம், (உவப்பு) சசாகம், (வருத் 

தம்) இவற்றறக ்குறிப்பிக ்கும் இறடசப்சால்; அறச 

நிறல; அகல்விளக்குச ்சட்டி; விஷம். 

ஆலகண்டன் = உருத்திரன். 

ஆலகாலம் = பாற்கடலிலுண்டான விஷம். 



ஆலங்கட்டி = மறழ பபய்யும் சபாது சில 

சவறளகளில் விழும் உறறந்த நீரக்்கட்டி. இத்தறகய 

மறழசய கல்மாரியாம். (9. 10. 1. -ஈட்டரும்பதம்.) 

ஆலத்திவழிக்றக = ஆலத்தி எடுக்றக. (ஈடு, 4. 6.7.) 

ஆலம் = ஆலமரம்; மறழ; நீர;் மிகுதி; நஞ்சு; கலப்றப. 

ஆலம்பரம் = அவலம்ப நம். (பற்றுக்சகாடு) 

ஆலம்பம் = பற்றுக ்சகாடு; வதம்; ஹிம்றஸ. 

ஆலவட்டம் = விசிறி.(திருப்பா. 20. வியா,) | 

ஆலவாய் = பாம்பு; பதன் மதுறர. 

ஆலவாயுறடயான் = மதுறர சஸாம ஸுந்தரர.் 

ஆலி = ஆலாங் கட்டி; மறழத் துளி; காற்று; திருவாலி 

என்னும் திவ்யசதசம். 

ஆலிக்றக = ஸம்ப்ரமிக்றக (ஆரவாரிக்றக;) தூறல் 

ஒலிக்றக. (பு.பவ. 4. 4.) 

ஆலி நாடன் = திருமங்றக மன்னன். 

ஆலுதல் = ஆடுதல்; களித்தல் (திருமா. 14. வியா.) 

ஆறல-கரும்பாறல.(ஆறல நீள்கரும்பன்னவன் 

தாசலா; பபருமால் 7.1 கரும்பு; சதன்; கள்; புறக;  

ஆவண ஓறல = அடிறம முறி. (க்ருஹிணிக் 

பகன்றன்சற ஆவண ஓறல எழுதுவது: முமுக்ஷப். ஸூ. 



44. விறல சயாறல என வியாக்கியா நம் பசய்தார ்

மணவாள மாமுனிகள்.) 

ஆவணம் = அடிறம. 

ஆவத்தனம் = ஆபத்தில் ரக்ஷகமாகும் 

தனம்.(ஆவத்தன பமன்று சசவித்திருக்கும் : பபரியாழ். 

4. 2. 6.) | 

ஆவத்து = ஆபத்து. 

ஆவம் = அம்பறாத் தூணி. 

ஆவர ்= யாவர.் (ஆவரிறவ பசய்தறிவார:் பபரியதிரு. 

3. 3.7.) 

ஆவரணம் = மதில்; (ஏழாவரணங்களாலும் 

சூழப்பட்டு: தத்த்வ வத்ர.அசித்ப்ர. 36.) 

ஆவரி = அம்பு. 

ஆவல் = அபி நிசவசம்; ஆறச; வறளவு; ஆனி; நாள்; 

பபாழுது. 

ஆவலம் = புறடறவ; வாயாலாரத்்த ல். 

ஆவலிப்பு = அவலம்பநம் (பற் றுக் சகாடு) கரவ்ம். 

(ஆவ லிப்புறடறய கண்டாய்: திருமா. 1.) 

ஆவாலம் பகாட்டுறக = குதிறர நறட யழகுக்குக்றக 

பகாட்டுறக. 

ஆவி = மனம்; ஆத்மா; ப்ரா | ணன்; பகாட்டாவி; வலி;  



ஆவித்தல் = பகாட்டாவி பகாள்ளுதல்; ஆக்ராணம் 

பண் ணுதல்; (நுகரத்ல்) பபரு மூசப்சறிதல். 

(அரவமாவிக் கும்: பபரியதிரு. 1. 2. 8.) 

ஆவுகம் = வாணாள். 

ஆழ்பபாருள் = எளிதிலறிதற் கரிய பபாருள். (அறிவித் 

சதனாழ் பபாருறள: நான் முகன். 1.) 

ஆழ்தல் = மூழ்குதல்; (இன்ப பவள்ளத் தாழ்ந்சதன்: 

பபரிய திரு. 6. 3. 4.) ஆழ மாதல்; (ஆழ் கடறலக ்

கறடந்த: திருவாய்.4. 7.5.) அழுந்துதல்; விழுதல். 

(மாய்ந்து மாய்ந்து ஆழ்ந ்தார:் திருவாய். 4. 1. 6.) 

ஆழ்வார ்பிள்றளசதவப ்பபரு மாளுறடய திருத் 

தகப்பனார;் (கூரத் தாழ்வான் திருத் தகப்பனாருக்கு 

(கூரத்து) ஆழ்வார ்என் னும் திருநாமம். 5. 5.1. ஈட்டிற் 

காணப்படுகிறது.) ஆழ்பவர.் (ஆறசப ்பட்டாழ்வார ்

பலர:் நான் முகன். 14.) 

ஆழ்வாராகிறார ்= ஆழ்வார.் (ஈடு, 1. 9. ப்ர.) 

ஆழங்கால் = ஈடுபாடு. 

ஆழங்காற்படுதல் = ஈடுபடுதல். 

ஆழசமாறழ = (ஆழமாய்) உள்சள சுழித்துக் 

பகாண்டு சபாகிற சுழிறய உறடய 

கீழாறு.(பபரியாழ். 3. 7. 4.) விப்சபா பமன்று அங்சக 

ஆள் விடுகிறார:் ஈடு, 6.1. ப்ர.) 

ஆழல் = கறறயான். 



ஆழாத்தல் = ஈடுபடுதல்.(அருளின் பபரு நறசயாலா 

ழாந்து: திருவாய். 2. 1. 8.) 

ஆழி = ஸ முத்திரம்; ஆழம்; இடமுறடறம; காம்பீர ்

யம்; வட்டமாயிருப்பது; ஆறனயின்றகந ்நுனி; மிகுதி; 

குளிரச்ச்ி; அவகா ஹநம் (மூழ்குதல்); சூரி யன். 

(ஆழியாலன்றங்காழிறய மறறத்தான்: பபரிய திரு. 5. 

7. 8.) திருமாலின் திருவாழி; சமாதிரம். 

(பபான்னாழிக்றக: திரு வாய். 8. 10. 6.) பிரிந்த 

தறலவியரிறழக்கும் கூடற் சுழி. (சிறதக்கின்ற 

தாழிபயன்றாழிறயச ்சீறி: திரு விருத். 34.) | 

ஆழிமூழி = ஸமயம்; ஸங்கம்; ஆரவாரம்; 

ஆந்தராளிகர.் 

ஆழியார ்= ஆழ்ந்த வரக்ள்; அவகா ஹித்தவரக்ள்; 

(ஆழ்ந்து மூழ்கினவர)் தலஸ்பரச்ிகள்; (முழுது 

முள்ளிறங்கி ஆராய்சவார.்) 

ஆள் = ஆண் மகன்; காலாள்; (ஆளமர ்பவன்றியடு 

களத்துள் : 1-ஆம் திருவந.் 81.)அடிறம; (ஆளும் பணி 

யும டிசயறனக ்பகாண் டான்: பபரியதிரு. 6. 7.1.) 

உட்படுதல்; கஷ்டத்திற்கு ஆளாவது. 

ஆள்விடுதல் = தூது விடுதல். (திருவண்வண்டூரிசல 

யறிவிப்சபா பமன்று அங்சக ஆள் விடுகிறார;் ஈடு, 6. 

1.ப்ர) 

ஆளத்தி = ஆலாபம்: கானத் துக்கு(பாட்டுக்கு) 

முன்னாக ஆலாபநம் பண்ணுறக. 



((வண்டுகள்)ஆளத்திறவ யா நிற்குமாய்த்து: திரு 

மாறல. 14. வியா.) 

ஆளரி = நரஸிம்மப்பபருமாள்;  

ஆண் சிங்கம். ஆளன் = உறடயவன்; ஆளுகிறவன். 

(பகா ண் ட லுரு வாளன் வானவரத்ம் உயி ராளன்: 

பபரிய திரு. 8. 5.1.) 

ஆளி = சிங்கம்; யாளி (சரபம்); ஆளுபவன். 

(அரங்கமாளி என்னாளி: பபரிய திரு. 7.3. 4.) சகாடு; 

மூலம். 

ஆளிட்டந்தி பதாழுறக = ஸந ்தியா வந்தனத்றத 

ஒருத் தறரக் பகாண்டு பண்ணு விக்றக. 

ஆளியக்கம் = ஜநஸஞ்சாரம். 

ஆளுறடயான் = அடிறம பகாள்ளுபவன். (திருவாய். 

5.1. 10.) 

ஆற்ற = பபாறுக்கப் பபாறுக்க, (ஆற்ற நல்லவறக 

காட்டு மம்மாறன: திருவாய். 4.5.5) மிக. 

(ஆற்றப்பறடத்தான் மகசன: திருப்பா. 21.) 

ஆற்றல் = மிடுக்கு; பபாறற; சக்தி. 

ஆற்றலான் = பபரிசயான். 

ஆற்றவும் = மிகவும். 

 



ஆற்றாறம = பபாறுக்க முடியாறம. (ஆற்றாறம 

பசால்லி யழுசவாறம: திரு வாய். 2.1.7.) | 

ஆற்றுதல் = திருப்தியறடதல். (ஒன்று சமாவா ற்றான்: 

பபரிய திருவந.் 35.) 

ஆறல்பீறல் = பயனற்றது; (தன்சனாபடாக்க ஆறல் 

பீறலாயிருப்பபதாரு சதவ றதறயப்பற்றி: ஈடு, 7.4.8.) 

ஆறு = மாரக்ம்; ப்ரகாரம்; உபாயம்; நதி. 

ஆறு = பபாருத்தல்; சிரித்தல்; தூளி; ஓறச. 

ஆறுதல் = தணிதல்; (ஆறாத சினத்தின் மிகுநரகன்: 

பபரியதிரு. 3. 9.8.) வற்று தல்; (ஆறா மத யாறன : திரு 

வாய். 9. 4. 11.) அறமதி யாதல்; (ஆறிய அன்பு: 1 ஆம். 

திருவந.் 35.) | ஆறுபதம் = வண்டு. 

ஆன் = ருஷபம் (காறள); பசு; பபருறம; சிங்கம். 

ஆன்ற = மதிப்புக்கு உரிய; 

(ஆன்றதமிழ்மறறகளாயிர மும்: திருவாய். தனியன்.) 

ஆன்றல் = அகலம்; நீங்கல். (ஆன்றல் சவண்டும்: அக 

நா. 168) நிறறவு, (ஆன் சறனமரரக்்கமராறம: நான் 

முகன், 95.) 

ஆனகம் = கற்பகம்; படகம்; துந்துபி,  

ஆனமட்டும் = ஆனவறரயிலும். 



ஆனாறம = பகடாறம; அழியாறம. (ஆனாத 

பசல்வத்யும், அறதச ்பசால்லு கிறது: ஈடு, 1.1.1. அரும் - 

பதம்.) 

ஆனாயன் = மாட்டிறடயன். (ஆனானானாயன்: 

திருவாய். 1. 8. 8.) 

ஆனி = சகடு (ஹா நி); மூலம். 

'ஆனிறர = பசுத்திரள். (ஆனிறர சமய்க்க நீ சபாதி: 

பபரியாழ். 2.7.1.) 

ஆனின் சமயறவந்து = பஞ்ச கவ்யம். (திருசச்ந.் 94.) 

ஆபனய் = பசுவின் பநய். (ஆபனய் உண்டி: திருச ்சந.் 

40.) | 

ஆசனறு = எருது. (ஆசனசறழ் பவன்றான்: பபருமாள். 

4. 1.) 

ஆறன = பண விசசஷம்; ருஷ பம் (காறள); யாறன; 

அத்தி மரம். 

ஆறனக ்காலிட்டழிக்றக = பலாத்காரம் பண்ணுறக. 

(அந்தப்புரத்றத ஆறனக ்காலிட்டுத் துறகப்பித்துப ்பு 

ஜிக்க பவாண்ணாசத, ஈடு, 6. 2. ப்ர.) 

ஆறனக்குக ்குதிறர றவக்றக = ஆறனக்கு முன்சன 

குதி றரறய ஓடவிடுறக. (அதாவது ஆறனயி னு 

றடய சவக பரீக்ஷாரத்்த மாகக் குதிறரறய 

முன்னடத்தி ஆறனறயப ்பின்னடத்துபவரக்ள்; 

ஆறனயும் துதிக்றகயாசல குதிறர றயத் 



பதாடும்படி கிட்டக ்கிட்டச ்பசன்று பின் றன யும் 

பதாட மாட்டா பதாழியும்.அறதச ்பசால்கிறது; ஈடு 

1.1.1 அரும்பதம்). 

ஆறனக்குப ்பாடுவாறரப ்சபாசல இருக்றக = 
சதுரங்க மாடுவா றரப ்சபாசல இருப்பது. 

அந்யபரறதக்கு, அதாவது கவனிக்க சவண்டிய விஷ 

யத்றத விட்டு சவபறான் றிற் கவன முறடயவனா 

யிருப்பதற்கு இவ்வாறு உவறம கூறப்படுகிறது. 

(கண்ணிலும் முகத்திலும் துவண்டு ஆறனக்குப்பாடு 

வாறரப ்சபாசல இருக்றக யாசல தட்டி எழுப்புகிறார ்

கள். திருப்பா. 26. வியா.) 

ஆறனக்குப்பு = சதுரங்கம். ஆறளக ்கூட்டத்துக்குக ்

கதவிட. யாறனகள் புணருவதற்கு மறறவு பசய்ய. 

(முடியாறமறயக ்குறித்தபடி.) 

ஆறனச ்சாத்தன் = வலியன்.(கீசுகீபசன்பறங்கு 

மாறனச ்சாத்தன். திருப்பா. 7.) 

ஆறனத்தாள் = ஆறனக்கால்; பபருங்கால்; தண்ணீ ர ்

க ்குழாய்; பபருமறட. (அக வாயிலுள்ள துக் பகல்லாம் 

ஆறனத்தாளிசற திருக்கண் கள்: ஈடு, 6.1.7.) 

ஆறனத் பதாழில் = சுதந்தர மாய்ப ்புரியு மருஞ் 

பசயல், (இவன் பபரிய ஆறனத் பதாழிறலச ்

பசய்யாநிற்கச ்பசய்சதயும்: ஈடு, 7. 4. 3. ஸ்ரீவசனபூ. 

192.).. 

ஆறனப ்பணி = ஆறனசஜாடு. 



ஆறனப ்புல்லு = பநல்லு மணி. 

இ = பிரமன்; மன்ம தன் அகசச்ுட்டு: இவன், இவள் 

இது. புறசச்ுட்டு: இப்பத்து. 

இஃது = இது. 

இக்கறர = இந்தப ்பக்கத்துக ்கறர; பரமபதம்; (இக் 

கறர சயறி: பபரியாழ். 5.3. 7.) 

இக்கு = கரும்பு (இக்ஷ) ஆபத்து; புறடறவறய 

இறுக்கும் முடிசச்ு (இக்கு முடிசச்ுகள்). 

இகத்தல் = கடத்தல்; விட்டு விடுதல்; நீங்குதல்; பழித் 

தல். 

இகுள் = இகுறள. (எனக்கிகுளா பயன்றனப ்

பபற்றவளாய்: திருவாய்.6. 3. 9.) 

இகுறள = சதாழி; நட்பு. 

இகழ்வின்றம = ஒழியாறம. (விட்டுப ்சபாகாறம: 

ஈடு, 3. 4. 1.) 

இகழுதல் = த்யாகம் பசய்தல். (3. 4. 1. ஈடு.);  

இங்கண் = இவ்விடம்.(இங்கண்மாஞாலத்து: திரு 

வாய். 9.2.8.) 

இங்கிட்டு = இங்சக. 

இங்கிதம் = குறிப்பு. 



இங்கு = இவ்விடம்; பபருங்காயம். | 

இங்குத்றத = இவ்விடம். (இங்குத்றதநின்றும் துரப ்

பன்: நாய்சச்ி. 5. 10.) 

இங்குத்றதக்கு = இவ் விடத்திற்கு. (நான் 

இங்குத்றதக ்குச ்பசய்ய சவண்டுமடி றமறய 

நியமிக்க சவணும்: திருப்பா, 4. விவா.) 

இங்சக = இங்கு. (இங்சக சபாதக ்கண் டீசர: நாய்சச்ி. 
14.1.) 

இங்ஙன் = இவ்விதம்.(இங்ஙன் பசய்யப ்சபா சமா 

என்னில்: ஈடு, 5.10.7.) 

இங்ஙசன = இவ்விதம். (இங்ஙசன சபாந்தருளி: 

திருப்பா. 23.) 

இகம் = இம்றம. 

இகல் = மாஸஜீவிதம் (மாதச ்சம்பளம்) யுத்தம்; சத்ரு; 

கிசலசம்; லக்்ஷயம்; மடி; சாத்ரவம் (பறக.) 

இகலிடம் = யுத்த பூமி. 

இகலுதல் = மாறுபடுதல்; ஒப்புறுதல். 

இகழ்றக = அநாதரிக்றக; விடுறக; தூஷிக்றக. 

இகழ்வு = நீ ங்குறக; விட்டு விடுதல். (இகழ் விலிவ்வ 

றனத்து பமன்சகா : திருவாய். 3. 4.1.) | 



இகுத்தல் = பசருத்தல்; வீழ்த் தல்; மீதல்; இறழத்தல்; 

இரிதல்; துறளத்தல்; விருந ்து றவத்தல்; தாழ்த்தல். 

இங்ஙசன விடியக் கண்சடாம் = இந்தப்ரகாரம் 

பலிக்கக ்கண்சடாம். 

இங்ஙசன விழுந்து பகாடுநிற்கக் கண்சடாம் = 
எதிரப்ாராது சநரந்்து பகாண்டிருப் பறதக ்கண்சடாம். 

(தங்கறளயுமறியாசத எங் கறளயுமறியாசத 

இங்ஙசன விழுந்து பகாடு நிற்கக ்கண்சடா பித் தறன: 

ஈடு, 5.9. 5.) 

இசச்ந்தான சாபம் = இந்த ஸந்தானத்திற்கான சிசு. 

சாபம் சிசு. மந்திரிகள் ராஜபுத்தி ரரக்றள 

றவத்துக்பகாண்டு சத்ருக்கறள அழியச ்பசய்து, 

அந்த ராஜபுத்திரரக்றள ராஜஸ்தாசன (அரசபதவி 

யில்) றவப்பாரக்ள். அந்த ராஜபுத்திரறர சந்தான 

சாபம் என்கிறது. 

இசச்ாண் சந்றத = இந்தச ்சிறிய வாக்கியம். 

இசற்ச = ஆறச; இடித்தல்; அஞ்ஞானம்; பபாய். 

இசங்குறக = நடக்றக. (ஸ்ரீ பிருந்தாவனத்துக்கு வழி 

இசங்கும்படி: ஈடு, 5.10.2.) 

இசலுதல் = சபாட்டியிடுதல்(ஒன்றுக் பகான்று இசலி 

வளரா நிற்கும்: ஈடு, 4. 10. 6.) | 

இசித்தல் = இழுத்தல் (பபரிய பிராட்டியாராகிற 

பகாடிப்ர றஜகறள ரக்ஷிக்க சவணு மின்றிசிக்க, 

பசய்கிசறாம். 



இறச = கீதம்; கீரத்்தி; பசால். 

இறசகாரர ்= பாடுபவர.் (பாசலய் தமிழரிறசகாரர:் 

திருவாய். 1. 5.11.) 

இறசத்தல் = கட்டுதல்; பாடு தல்; பசால்லுதல். (இது 

சவா தகபவன்றிறசமின் கசள: திருவிருத். 30.) 

இறசதல் = பபாருந்துதல்.(இரண்டுருவு பமான்றாயி 

றசந்து; 3-ஆம் திருவந.் 63.) அநுமதித்தல். (சபாத 

விறச நீசய: திருவாய். 5. 8. 8.) வாய்த்த ல். (நாமா 

ளாகசவ இறசயுங் பகால்: திருவாசி. 3:) | 

இறசப்பு = சசரத்்தி, (இறசப்பின்றிசய நீரணங் காடு 

மிளந ்பதய்வ மன் றிது: திருவாய். 4. 6. 2.) 

இறசவித்தல் = உடன்படுத் தல். (இறசவித்பதன்றன: 

திருவாய். 5.8.9.) 

இறசவு = உடன் பாடு. (என் இறச விறன என் 

பசால்லி யான்விடுசவசனா: திருவாய். 1.7. 4.) 

இஞ்சி = மதில். 

இட்டம் = விருப்பம். (இட்ட மா விறளயாடு 

சவாங்கறள: நாய்சச்ி. 2. 8.) அன்பு. (இட்டமான பசுக ்

கறள இனிது மறித்து நீரூட்டி: நாய்சச்ி. 14.1.) 

(நீயுமவனும் றமத்துனறம யாடி ஒருவரக்் பகாருவர ்

ஒன்றுக்கு ஒன்பது பசால்லி இட்டீடு பகாள்ளும்சபாது: 

திருப்பா. 18. வியா.) பிறறர அடித்துத் தான் அடி 

படுதல். 



இட்ட வழக்கு = பசான்னபடி நடத்தல். (அது இட்ட 

வழக்கான நீயும், நீயிட்ட வழக்கான சசவலுமாய்; ஈடு, 

1. 4.1.) 

இட்டளப்படுறக = எ ளிவரவு படுறக; இருந்ததாக 

எழுந ்திராதபடி இருக்றக; ஸங் சகாசப்படுறக. 

(இடமின்றி பநருக்குப ்படுதல். பஸௌந ்தரய்ஸாகரம் 

இட்டளப ்பட்டுச ்சுழித்தாற் சபாசல: ஈடு, 10. 10. 9.) 

இட்டளம் = இட பநருக்கடி; (பரமபதத்தி லிட்டளமும் 

தீரந்்தது இங்சக யாயிற்று: ஈடு, 9.8.2.) துக்க ம்; தளரவ்ு. 

இட்டறற = ஆறன படுகுழி. 

இட்டறற = ஆறனறய வீழ்த் தும் பகாடி; எதிரப்்றப 

யிடுறக; ஸங்சகாசம். 

இட்டா பதய்வம் = இஷ்டமான- சதவறத. (திருவாய். 3. 

9.6.) 

இட்டி = இருப்பிடம்; யாகம்; ஈட்டி. 

இட்டிறக = பசங்கல்,  

இட்டிறட = ஸூக்்ஷமம்; நுண்ணியது; நுண்ணிறட; 

இறடயூறு. 

இட்டிறற = இறறயிடுறக; கப ்பம் கட்டுறக,  

இட்டீடு = விவாதம்; உத்தரப ்= ரதியுத்தரம் 

(பதிலுக்கு சமற் பதில் கூறுதல்.) ( நீயுமவனும் 

றமத்துனறமயாடி ஒருவருக் பகாருவர ்ஒன்றுக்கு 



ஒன்பது பசால்லி இட்டீடு பகால்லும் சபாது; திருப்பா. 

18 வியா). பிறறர அடித்துத் தான் அடிபடுதல். 

இட்டீறு = லீலாவ்யாபாரம், (களிப்புடன் புரியும் 

விறள யாடல்) (இட்டீறிட்டு விறள யாடி : நாய்சச்ி, 

14.1.) 

இட்டு = இட்டளமாய்; அத் தால் ஸங்சகாசமாய் சநரி 

யது (நுண்ணியது) என்ற படி. (அறச; வந்திட்டு.). 

இட்டு நீட்டுறக = (சநசர வா ராது) தூதர ்வாயிலாக 

வர விடுறக. 

இட்டுப ்பிறத்தல் = ஒன்றற் பகன்சற உண்டாறக. 

(றகங்கரய் ஸாம்ராஜ்யத் துக்கு இட்டுப ்பிறந்து: ஈடு, 

2. 3.1.) ஒருவருக்குத் தானம் பண்ணிப் (அதன் 

பயனாக) பிறக்றக. 

இட்டு மாறினாற் சபாசல = அவஸ் தாந்தரத்றதப ்

பஜித்தாற் சபாசல. (பறழறம நீங்கிப ்புது 

நிறலறமறய அறடந் தாற்சபாசல.) 

இடங்றக = இடக்றக. (இடங்றக வலம்புரி நின் 

றாரப்்ப: 2-ஆம் திருவந.் 71.1 | * 

இடக்றகப்புரிமு றுக் குறக | = மாறுபடும் 

பசயறலப்புரிறக. கறல 

இடங்பகாள்ளுதல் = வியாபித் தல்; (இடங்பகாள் 

சமயத் றதபயல்லாம்: திருவாய். 5. 2.4.) விசாலமாதல். 

(இடங் பகாண்ட பநஞ் சத் திணங்கிக ்கிடப்பன: 



திருபவழு கூற். தனிப ்பாடல்.) இடக்கரடக்கல் = 
பசால்லத் தகாதறத சவறு வறகயில் தக்கவாறு 

கூறுதல். 

இடத்தல் = பிளத்தல்; (பபாருந்தாதான் மார ்பிடந்து: 2-

ஆம் திருவந.் 94.) பபயரத்்பதடுத்தல். (இடந்தது பூமி: 1-

ஆம் திருவந.் 39.) 

இடம் = ஸ மயம்; இடப்புறம்; ஏழனுருபு; (இராமனிடம்) 

தன்றம, முன்னிறல, படரக் ்றக என்னும் மூவறக 

இடங்கள்; விசாலம், தூரம். (திருநாவாய் எத்தறன 

இடம் சபாரும்: ஈடு, 9.8.1) வஸிக்குமிடம். (இடமாவ 

பதன் பனஞ்சம்: நான் முகன். 66.) 

இடம்பாடு = அளவுறடறம; விசாலம். 

இடம்புரி = இடப்புறம் சுழித்த சங்கு. வலம் புரிக்கு எதி 

ரிறடயானது. 

இடம் பபறுதல் = விசாலமாதல். (இடம் பபறத் துந்தித் 

தலத்து : திருவாய். 1.3.9.) 

இட முறடறம = விசாலமானதாயிருத்தல். (ஏழுலகு 

முண்டிட முறடத்தால் சாழசல: பபரிய திரு. 11. 5.3.) 

இடர ்= வருத்தம்; துன்பம்; (பலி திரிசவான் இடர ்

பகடுத்த திருவாளன்; பபரிய திரு. 6. 9. 1.) 

இடரப்்படல் = வருத்தமுறுதல். 

இடரப்்பாடு = துன்பம். 



இடல் = பகாடுத்தல்; எரிதல். 

இடவறக = வஸிக்கும் இடம். (இடவறககளிகழ்ந் திட ்

படன்பாலிடவறக பகாண் டறனசய: பபரியாழ். 5. 4. 

10.) | 

இடவன் = மண்ணாங்கட்டி. (எந்றதயிடவ 

பனழவாங்கி பயடுத்த மறல: பபரியாழ். 3. 5.5.) 

இடவுளர ்= குரவர.் 

இடவியது = விசாலமானது. 

இடறவ = வழி. 

இடறு கட்றட = முட்டுக்கட்றட. (தாய்மாரக்ளா கிற 

இடறு கட்றடகளா சல: திருபநடுந.்21. வியா.) 

இடறுதல் = துன்புறுதல்.(ஈ மிபனமக் பகாரு துற் 

பறன்றிடறுவர:் திருவாய். 4.1.7.) காலிடறுதல்; 

தறடயாதல். 

இடி = இடிசயறு; முழக்கம். 

இடி சசர ்= இடிறய ஒத்த. (திருவாய். 4.1.3.) 

இடித்தல் = இடிபயாலித்தல்; தாக்குதல்; தகரத்்தல்; 

(இலங்றகக்கு ழா பநடு மாடம் இடித்தபிரானார:் 

திருவிருத். 36.) இதத்றத வற்புறுத்திக் கூறல். 

இடிதல் = கட்டுக்குறலதல். (நிறனபதாறும் 

பசால்லுந ்பதாறும் பநஞ்சிடிந்துகும்: திருவாய், 9.6.2.) 



இடுறக = பபாகடுறக. (கருமுக மாறலறயச ்பசவ்வி 

பபறுத்த என்று பநருப ்பிசல இடுவாறரப ்சபாசல: ஈடு, 

4. 6. ப்ர.) பகாடுக்றக; (இடுமிசனா துற்பறன்றிரந்த 

வரக்்கு: பபரிய திரு. 1. 6. 5.) எழு துறக; (ஒரு தமிழன் 

இட்டு றவக்கிறான்; இல்-கிழத்தி யாய் : ஈடு, 4. 6. 2.) 

புண்ட்ர ம் தரிக்றக; (நீறு பசவ்சவயிடக ்காணில்: 

திருவாய். 4. 4. 7.) சபரி டுறக; (சகசவன் சபரிட்டு: 

பபரியாழ். 4. 6.1.) றவத் தல்; (இடுசம இனிய 

சுவரக்்கத்தில்: இராமாநுஜ. 98.) துறண விறன -பசய் 

திடல். 

இடுசிவப்பு = பசம்பஞ்சால்வந்த சிவப்பு; சாய 

சமற்றினது. (இயற்றகயா லன்றிச ்பசயற்றகயால் 

வந்த சிவப்பு; சமன்றம இடு சிவப்பு; வாத்ஸல்யசம 

உனக்கு ப்ரகிருதி: திருப ்

பா. 26. ஆளுவியா.) இடுசுறவப்பு.ஆசராபிதரஸம். 

(பசயற்றகச ்சுறவ.) 

இடும்பர ்= ராக்ஷஸர;் பசருக் குறடசயார;் துயரப்ுரி 

சவார.் 

இடும்றப = துக்கம்; தாரித்ரியம். 

(இடும்றபயாலடரப்்புண்டு: பபரிய திரு. 1.6.5.) 

அஹங்கார மமகாரங்கள். 

இறட = அவகாசம்; ஸம்பந்தம்; 

(உங்கசளாபடங்களிறடயில்றலசய: திருவாய். 8. 2. 7.) 

ஒக்கறல; நடு; நிறற; அளவு. | 

இறட கழி = இறடக ்கட்டு. (1-ஆம் திருவந.் 86.) 



இறடச ்சரி = சதாள்வறள. (ஈடு, 2. 5.6.) 

இறடச ்சுவர ்= ப்ர தி ஹ தி (தடங்கல்). (நடுசவ நீர ்

இறடசச்ுவரானாலும் சதங்க சவண்டா'விசற உனக்கு: 

ஈடு, 9.7.9.) 

இறடச ்பசறி கறடச ்பசறி = விரலில் சமாதிர 

மணிந்தால் முன்னும் பின்னுமிடுகிற - சமாதிரம்; 

ஆபரண விசசஷம். (ஈடு, 6.1.1.) 

இறடயாட்டம் = வியாபாரம்: பாரிப்பு; விஷயம். 

இறடயில்றல = அவகாசமில்றல. 

இறட = இறடயாட்டமாய்; அவகாசம் (இடம்) இல்றல 

என்றபடி. (திருவாய். 8.2. 8.) | 

இறடயீடு = விளம்பம்; (தாமதிப ்பது) வியவதாநம்; 

(இறட சய மறறவு) உத்தரம்; (வினாவிற்கு விறட) 

பபாறுத்திருக்றக. (இறடசய விட்டு விடுதல்.) 

இறடயுவா = பபௌரண்மியில்: (நாய்சச்ி. 7.3.) 

இறடயூறு = ஆபத்து; கிசலசம். 

இறடபயடுக்றக = கரம்ானு குணமாய்ச ்பசய்றக. 

இறடபயாடிவு = அவாந்தரப்ரளயம். (ஈடு, 1. 3. 3.) 

இறடவீடின்றி = இறடவிடாசத (திருவாய். 1. 10. 8.) 

இண்டர ்= சண்டாளர.் (இண்டக ்குலத்றத எடுத் துக் 

கறளந்த: திருப்பல். 5.) 



இண்டல் = பநருங்கல். (திருப்பல். 5. வியா.) 

இண்டின இடம் = பநருக்கமான இடம். 

இண்றட = பசறிவு; தண்ணிறம; தாமறரப ்பூ; 

பூமாறல.(இரண்றடக ்பகாண்டு பதாண்டசரத்த; 

பபரிய திரு. 3. 2. 10.) 

இணக்கம் = இறசவு; பபாருத்தம். 

இணக்குறக = இணங்கப ்பண்ணுறக. (திருவாய். 6.2. 

8.) | 

இணங்கல் = உடன்படல்.(இணங்கி வானவர ்மணி 

முடி பணிதர: பபரியதிரு. 1.2. 6.) | 

இணங்கு = ஸத்ருசம்; (ஒப்பு.) 

இணர ்= பகாழுந்து; பூங் பகாத்து; பூ; விகாஸம் 

(மலரச்ச்ி). 

இணருறக = விகஸிக்றக (மல ருதல்). (இண ருந்து 

ழா யலங்கள்: பபரிய திருவந.் 29.) | 

இறண = சசரத்்தி; ஒப்பு; இரட்றட. 

இறணறக = தாழ்றக; இறசறக; ஒத்திருக்றக. 

இறணவன் = ஒத்திருப்பவன்.(திருவாய். 2. 8.1.) 

இத்தறல = இந்தவ்யக்தி. 

இத்தறன = இவ்வளவு. (திருவாய். 9.5.1.) 



இத்துறண = இவ்வளவு. 

இதணம் = பரண். * 

இதம் = நல்ல து. (ஹிதம்). 

இதயம் = ஹ்ருதயம்; தாத்பரய்ம். 

இதரம் = சவறு. 

இதறல = பகாடி; பகாப்பூழ். 

இதழ் = உதடு; ஏடு; பூவின் இதழ்; (கண்ணிறம.) 

இதழி = பகான்றற. 

இதன் = இதழ்; பாதரஸம். 

இதிகரத்்தவ்யம் = அங்கம். (றககால் கழுவுதல் ஆச 

மனத்திற்கு அங்கமாம். ஒன்றற் குறுப்பாக இங்ஙன் 

பசய்ய சவண்டுபமன விதித்தறமக் சகற்ப 

முறறப்படி பசய்ய சவண் டியறவ இதிகரத்்தவ்யங் 

களாகும்.) 

இதுதாபனாரு மறலயிசற = மறலயத்தறனயிசற, 

அதிகமிசற. இப்சபற்றுக்கு இவன் இம்மறலறயச ்

சுமவாசனா -சபற்றின் கனத்றத சநாக்கும்சபாது 

இவன் பசய்வது அதியற் பம் என்றபடி. (ஏளனமாகக் 

கூறினறம யின் விபரீத இலக்கறண யால் மறலச ்

சிறுறமறயக ்குறித்தது: ஈடு, 3. 3. 6. 

இந்தளம் = கும்மட்டி. (இந்தளத்தில் தாமறர சபாசல: 

திருப்பா. 2. ஆளு. வியா.) | 



இந்தனம் = புறக; இறச; எரியிடு கலன்; விறகு. 

இந்திரசகாபம் = ஒரு வறகப் பூசச்ி. (நாய்சச்ி. 9.1.) 

இந்திரஞாலம் = இந்திர ஜாலம்; மாயவித்றத. 
(திருவாய். 9. 5. 5.) 

இந்திரசலாகம் = இந்திரனது சலாகம்; பரமபதம். 

(திருமா. 2.) 

இந்திரன் சிறுவன் = அரஜ்ுநன். (பபரியதிரு. 2. 3. 6.) 

இந்திறரசகான் = திருமால். (சவய் மருசதாளிந்திறர 

சகான்: திருவாய். நூற்.93.) 

இந்து = கரடி; கரி; சந்திரன். 

இந்துளி = பபருங்காயம். 

இப்பர ்= பசட்டிகள். 

இப்றப = பழி. 

இம்மடி = யாறன. 

இம்மி = பபான்றம; புலம்; நுண்றம; அற்பம். 

இம்றம = இந்த ஜந்மம்; (இம் றமக்கு சமசழழ் பிறவிக் 

கும்: நாய்சச்ி. 6.8.) இந்த சலாகம். (இம்றம சயபயமக ்

பகய்திற்றுக் காணீர:் பபரிய திரு. 10. 2.1.) 

இமம் = பனி (ஹிமம்). (இமஞ்சூழ்மறலயும்: 3-ஆம் 

திருவந.் 98.) 



இமயம் = பபான்; ஹிமயத் பர ்வதம். (இமயப ்

பபருமறல சபால்: நான்முகன். 87.) 

இமவந்தம் = இமயமறல.(இமவந்தந ்பதாடங்கியி 

ருங்கடலளவும்: பபரியாழ். 4. 7. 4.) 

இமில் = சிமிழ்; ககுத்து. (இமிசவற்றுவன் கூன் 

சகாட்டிறடயாடிறன கூத்து: திருவிருத். 21. 18 

இறம = கண்ணின் இறம; கரடி; மயில்; இறமப ்

பபாழுது. (எண்ணத்தானா சமாவிறம: 1-ஆம் திருவந.் 

31.) 

இறமக்றக = பிரகாசிக்றக; விழிக்றக; 

புத்திபண்ணுறக. (என்பனாப்பாரக் ்கீசனிறம: நான் 

முகன்.86.) 

இறமப்பு = நிசமஷம் (இறம பகாட்டுதல்). 

இறமயவர ்= சதவர.் (பபரியாழ். 4.7.4.) 

இறமசயார ்= சதவர.் (திருவிருத். 1.) 

இயக்கம் = ஸஞ்சாரம்; (இறளப ்பிறனயியக்கம் 

நீக்கி: திருக் குறுந.் 18.) | 

இயக்கமறுறக = வியாபரிக்றக; ஜநஸஞ்சார 

சூந்யறத. (ஆள் நடமாட்டமின்றம) 

இயக்கர ்= யக்ஷர.் (திருப்பல் 9.) 

இயக்குதல் = நறடயாடச ்பசய்தல்; ஒலிக்கச ்

பசய்தல். 



இயக்கு = துக்கம்; நறடயாட ்டம்; பதாடரச்ச்ியாகச ்

பசல் லுறக. (இயக்கறாதபல் பிறப்பில்: திருசச்ந.் 120. 

இயங்க = இசங்க; மயங்க; கலங்க. 

இயங்கல் = பசல்லுதல் (வானத் தியங்கு பமரி 

கதிசரான் தன்றன : 1-ஆம் திருவந.் 8.) 

இயத்தல் = கடத்தல், (உணரந் ்துருவியந்த 

விந்நிறலறம: திருவாய். 1, 3, 6.) (இருக்றக); 

(அளவியன்ற வந்தாதி: திருவாய். 1. 4. 11. பன்னீ. 

வியா.) உண் டாறக. (மூரி நீர ்சவறலயி யன்ற 

மரத்தாலிறலயின் சமலான்: 3-ஆம் திருவந.் 5.3.) 

இயத்தாரஹிதம் = அபரிசச்சத்யம் 

(அளவிடற்கரியது). 

இயம் = வாத்தியம்; ஒலி,  

இயம்புதல் = பசால்லுதல்; கூப ்பிடுதல். 

(பநடுவறரயியம் பும் இடியுமிழ் தழங்குரல்: மறலபடு. 

310.) 

இயரத்ல் = அறிதல். 

இயல் = மதிள்; ஸ்வபாவம்; பட்டணம்; கானம் (இறச); 

சாயல்; நறட; தமிழ் இயல்; நூலின் பகுதி; சப்தம். 

(இயலும் பபாருளும் இறச யத் பதாடுத்து: இராமா 

நுஜ. 6.) 

இயல்பறட = விசதயமான ஆயுதம்; விசதயமான 

சஸறன. 



இயல்பு = ஸ்வபாவம்; இலக்கணம். (பதான்பறாழுகு 

மர பிற்றம்மியல்பு வழாஅது: மறலபடு. 537.) 

இயல்வு = விரகு (தக்க உபா யம்); ப்ரவிருத்தி; (ஏன 

மாய் நின்றாரக்்கியல்வு: 1 ஆம் திருவந.் 12.) ஸத்ரு சம் 

(தகுதி); (இயல்வான வீன் துழாயானடிக்சக பசல்ல: 1-

ஆம் திருவந.் 13.) வருத்தம் (நடத்றத); (ஏதியல்வாக 

நின்சறார ்: இராமாநுஜ. 26.) ஸ்வ பாவம்; 

(இயல்வாயின வஞ்ச சநாய் பகாண்டுவர வும்: 

திருவிருத். 24.) கூட் டரவு; உத்ஸாஹம்; அழகு. 

இயலுறக = பலிக்றக; பசால் லுறக; நிரவ்ஹிக்றக 

(நடத்துறக); வரத்்திக்றக 

இயலும் = சக்யம் (முடியும்); நிறறசவறும். 

இயவர ்= சண்டாளர.் 

இயற்றக = யாத்ருசச்ிகம் (தற் பசயல்); வியாபாரம்; 

பசயல் (வழக்கமாக); நடக்றக; ஸ்வபாவம். 

(இறவபயன்னவுலகியற்றக: திருவாய். 4. 9.1.) 

இயற்றகப்புணரச்ச்ி தறலவ னும் தறலவியும் 

பதய்வம் கூட்ட முதன் முதலிற் கூடும் கூட்டம். 

இயற்சி = சயாக்யறத. 

இயற்றல் = முயற்சி. 

இயற்றி = ஆதிக்யம்; ஸாமரத்்தியம்; சயாக்யறத 

(தகுதி). (9. 1. 4. ஈட்ட ரும்பதம்) ஸ்வபாவம்; யத் னம்; 

ருஜீஷம் (அஸாரம்). 



இயற்றியில்லாதார ்= ஆளில்லா தார;் 

உசச்ராயம்(சமன்றம) இல்லாதார.் 

இயற்றுக = ஸஞ்சரிக்க. 

இயற்றுதல் = ஏத்தல்; உண்டாக்குதல்; ஸிருஷ்டித்தல்; 

கூட்டிச ்பசல்லுதல். (முந ்துற்ற பநஞ்சச இயற்றுவா 

பயம்பமாடு நீ கூடி: பபரியதிருவந.் 1.)| 

இயன்ற = பசய்யப்பட்ட. இரு பபாருள்படக ்கூறல் 

ஒருத்தி. (நன். 14.) 

இயன்று = முயன்று. 

இறயதல் = பபாருந்துதல்; அனுமதித்தல்; 

ஒத்திருத்தல். 

இறயபு = பதாடரப்ு; பபாருத்தம். 

இறயவு = இறசவு; அனுமதி; சசரக்்றக. 

இரக்கம் = பநஞ்சில் பநகிழ்சச்ி; ஈடுபாடு; ஈரிப்பு; 

(ஈடு, 2. 4. 4.) கிருறப. (இரக்க பமழீர:் திருவாய். 2. 4. 4.) 

இரக்பகாள்ள = இரக்க. (இண் றடச ்சறட 

முடியீசனிரக ்பகாள்ள: பபரியாழ். 1. 8. 9.) 

இரக்றக = அரத்்திக்றக; (இரந ்துறரப்பதுண்டு: 

திருசச்ந.் 101.) காப்பு (ரறக்ஷ). 

இரங்குறக = ஈரம் படுறக; சநாவு படுறக; பநஞ் 

சழிறக. (இரங்கி நாபடர ்றும் வாய் பவரீஇ: திரு வாய். 



6. 5. 9.) கிருறப பசய்தல். (ஏறழசயதலன் கீழ் 

மகபனன்னா திரங்கி: 

பபரியதிரு. 5.8.1.) 

இரங்கல் = பசச்ாத்தாபப்படுதல்; அழுறக. 

இரசதம் = பவள்ளி (ரஜதம்.) 

இரட்டித்தல் = இரண்டு மடங்காக்குதல். 

இரட்டி = இருமடங்கு. (அன்பி ரட்டி பூண்டது 

நான்:கம்ப. சூரப்்ப. 133. 

இரட்டுறபமாழிதல் = ஒருபமாழிறயசயா, 

பதாடறரசயா, வாக்கியத்றதசயா இரு பபாருள்படக ்

கூறல் ஒருத்தி. (நன் 14.) 

இரட்டுறல் = சிசலறட 

இரட்றட = துப்பட்டி; உத்தரீ யம். (சமசல சுற்றின 

இரட ்றடகளும்: ஈடு. 3. 5. 4.) 

(இரட்றடகளழுக்கானாலும் மடி குறலயாமல் 

றவக்குமா சபாசல: ஈடு, 5.9.3.) தம் பதிகள்; 

இரட்றடப்பிள்றள கள். 

இரண்டாம் நிலம் = சமல் நிலம்; அதாவது இரண் 

டாவது மாடம். (திருப்பா. 10. வியா.) 

இரணம் = (ரணம்) சபார;் புண் (வ்ரணம்); 

பபான்(ஹிரண் யம்); கடன் (ருணம்), (இரணங் 

பகாண்டபதப்ப ராவர:் திருவாய், 9.1.4.) 



இரணியம் = பபான். 

இரத்தம் = ரக்தம்; சிவப்பு; பவளம். 

இரதம் = சதர;் புணரச்ச்ி; பல் சுறவ; சாறு. 

இரதி = பித்தறள; மன்மதன் சதவி; காந்தள்; ஆறச; 

புணரச்ச்ி; பபண் யாறன. 

இரப்பாளன் = யாசிப்பவன். 

இரப்பு = யாசிக்றக. 

இரம்பம் = கஸ்த்தூரி மிருகம்; ஈரவ்ாள். 

இரவலுடம்பு = பசாந்த மில்லாத உடம்பு; பரதந ்

திரமான உடம்பு. (அப ்படிசய திரும்பக ்பகாடுப்ப 

தாகப ்பிறரிடமிருந்து றகக் பகாண்ட பபாருள் இரவல் 

எனப்படும். இதனால் இஷ்டப்படி உபசயாகித்துக ்

பகாள்ள இயலாறம இங்கு குறிக்கப்படிகிறது. படசவ 

சுதந்திரமன்று, பரதந்திரம் என்றாயிற்று. கணவனுக்கு 

தன்றன அரப்ணித்து விட்டபடியால், கற்புறடப ்

பபண்டிர ்தமதுடறல இரவலாகக் கருதுவாசரயன்றித், 

தமது இஷ்டப்படி அதறன உபசயாகிப்பதில்றல. 

எனசவ இரவலுடம்பு பரத்தந்திரமான பபண்ணுடம்பு 

எனத் சதறிற்று.) (இது ஏசதனும் இரவலுடம்சபா சுமந்து 

பகாண்டிருக்றகக்கு; ஈடு 2, 4, 2). 

இரவன் = சந்திரன். இரவி = ஸூரய்ன்; மறல; 

வாணிகத் பதாழில். 



இரவியர ்= சூரியர:் த்வாத சாதித்தியர.் (இரவியர ்

மணி பநடுந ்சதபராடு மிவசரா : திருப்பள். 6.) 

இரவு = இராத்திரி; மஞ்சள்; யாசிக்றக. 

இரா = இரவு; இருந்து. 

இராகம் = ஆறச; சிவப்பு; பண்; ஆதரிக்றக, (என் 

கலிராகமிலாதான் : திரு வாய். 1. 6. 5.) 

இராசச்ியம் = ராஜ்யம். (இராச ்சியமு மாங் பகாழிய: 

பபரியாழ். 4. 8.4.) வண்ணன் பூதங்கள் மண் 

சமலிரியப ்புகுந்து: திரு வாய். 5.2.3.) 

இராடம் = கழுறத; பபருங்காயம். 

இராத் திருநாள் = இராத்திரி உற்சவம்; அத்யயந உற் 

சவத்தில் இராப்பத்து உற் சவம். (இராத் திருநாள் 

சஸவித்தாரக்ள் சபாசல யிருக்றக: திருப்பா. 1. ஆறா. 

வியா.) 

இராப்பறட ஏறுவாறரப ்சபாசல = ராத்ரியிசல 

சண்றட பண்ணுவாறரப்சபாசல.. 

இரா மடம் = பபருங்காயம். இராமட மூட்டு 

வாறரப்சபாசல தம் கண்பணதிசர வராது கண்ட படி 

திரியும் தம் மக் கறள அவரக்ள் அறியாத வாறு 

இரவில் மடத்தில் உணவருந்தும்படி பசய் யும் 

தாய்மாறரப்சபாசல. (ஸரச்வசுவரன் இராமட 

மூட்டுவாறரப்சபாசல முகந ்சதாற்றாசத அந்த 

ராத்மாவாய் நின்று நடத் துறகயாசல: ஈடு, 1.1. 5.) 



இராமாறு = இரபவல்லாம். (ப்ரணயி நி பயௌவனம் 

குடி புகுந்தால் இராமாறு நாயகனுக்கு அறல பகாடுக் 

றகயாசல உறக்கமில்றல: ஈடு, 7.2.1.) 

இராவணம் = விளக்கு. 

இரிறக = அஞ்சுறக; ஆர வாரிக்றக; ஓடுறக; சித 

றுறக. (இருளிரியச ்சுடர ்மணிகளிறமக்கும் பநற்றி: 

பபருமாள். 1.1.) 

இரிய = சபாக; பபரிய; ஆர வாரப்படும்படி, (கடல் 

இருட்சி- இருட்டு. 

இரீஇ = இருத்தி. (றவகல் றவகலிரீஇ உன்றனபயன் 

னுள் றவத்தறன: திரு வாய். 2.7.9.) *இருக்கு = சவதம்; 

(இருக்கார ்பமாழியால்: திரு விருத். 64.) முதல் சவதம் 

(பபரி யாழ். 5. 1.6.) 

இரு கறரயன் = மற்பறான்றி லும் பற்றுதல் உறடய 

வன். (அது பசய்யு மிடத் தில் இருகறரயனாறக 

யன்றிக்சக புறம்புள்ள பற்று அற்சற புல்கு: ஈடு, 1.2.4.) 

இருகால் = இரண்டு தடறவ. 

இருகால்மட்டு = இரண்டு தரம். (முதல் 'ஆடி' என்றதிற் 

காட்டில் இருகால் மட்டு ஆடி என்ற தில்: ஈடு, 2. 4. 1.) 

இருறக மதவாரணம் = திரு சவறளக ்காரனுக்குப ்

சபர.் இருறக மதவாரண பமன் றும் 

கரப்்பதாஸரக்பளன் றும் சகாயிற்பணிப் பபண் டாட்டி 

பிள்றளகளுக்குப ்பட்டர ்ஸாதித்த பபயர;் (ஈடு, 9.4. 10.) 



இருசு = பசம்றம; வண்டி அசச்ு. 

இரு சுடர ்= சூரய் சந்திரரக்ள். (இரு சுடர ்மீதினிலியங் 

கா மும்மதிளிலங்றக; திரு பவழு கூற். 3.) 

இருணாள் = கிருஷ்ணபக்ஷத்து அஷ்டமி. (இருணாள் 

பிறந்த வம்மாறன: பபரிய திரு. 8. 8. 9. கிருஷ்ண 

பக்ஷத்து நாள் என்பசத சநரிய பபாருளாயினும் 

கண்ணன் அவதாரத்றதக ்கூ று தலின் அஷ்டமி எனப ்

பபாருள் உறரக்கப ்பட்டிருக்கிறது.) 

இருத்தி = பசழிப்பு; (ருத்தி) இருக்கச ்பசய்து. 

இருத்திச ்பசய்தல் = நிரப்்பந் தித்துச ்பசய்தல். (இருத் 

திச ்பசய்கிறாளல்லவிசற இவள்: நாய்சச்ி. 5. 10. வியா.) 

இருதறலத்த பநஞ்சு = பவவ் சவறான இரண்டு விஷ 

யங்களி லீடுபட்ட பநஞ்சு. (இருதறலத்த பநஞ்சின் 

றிக்சக : ஈடு. 9. 8. 3.) 

இருந்தசத குடியாக = எல்லாரும் ஒக்க. (இருந்தசத 

குடியா கக ்காணும்படி : ஈடு, 4.1.1.) 

இருந்திடு வானுக்பகன்று = இருந்து சபாகிறான் 

என்று; இருக்கக் கடவன் என்று. 

இருந்தில் = கரி. (எழுந்த மலரக் ்கரு நீல மிருந்தில் 

காட்ட: பபரிய திரு. 2. 10. 3.) 

இருப்புலி = துவறர. 

இரும்பு = கரும் பபான்; ஆயுதம். 



இரும்றப = பாம்பு, குடம். 

இரு மருங்கு = இரண்டு பக்கம். 

இருமருங்குந ்துய்யான் = உப யகுல சுத்தன். (இரண்டு 

குல மும் சுத்தமானவன்) (தாய் வழியிலும் தந்றத 

வழியிலும் இழுக்கற்றவன் என்றபடி. "இருவரச் ்சுட ்டிய 

பல்சவறு பதால்குடி” என்ற திருமுருகாற்றுப ்பறடயும் 

அதன் உறரயு மிங்குக் காணத் தக்கன. 

'இருமருங்குந்துய்யான்' என் னு மாசபாசலயிசற 

கவிபாடுவது: ஈடு, 3. 9. ப்ர.) 

இருறம = கருறம; பபருறம; பரப்பு; இம்றம 

மறுறம; இரண்டு. (இருறம விறன கடிவாசர: 

திருவாய். (1. 6.9.) 

இருவி = திறனயரிதாள். 

இருவிறன = புண்ணிய பாபங்கள். 

இருள் = அந்தகாரம்; நிரயம் (நரகம்); கறுப்பு; றமயல்; 

யாறன; இருள்; துயக்கு; மயக்கு; மறப்பு-ஞாநா நுதய, 

ஸம்சய, விபரய்ய விஸ்மிருதிகள். (அறிவு பிறவாறம, 

ஐயம், மருள், மறதிகள். இதனால் அஞ் ஞானத்தின் 

உட்பிரிவுகள் கூறப்படுகின்றன. ஞா நா நுதய மாவது 

அடிசயாடு அறிசவ சதான்றாறம. ஸம்சயமாவது “இது 

தூசணா, மனிதசனா" என்று ஒரு பபாருறள 

இறர = ஒலி; பிராணிகளின் உணவு. 

இறரத்தல் = ஒலித்தல்; சகாபித்தல். 



இறர சதரத்ல் = உணவு சதடுதல். (இறர சதர ்வண் 

சிறு குருசக: திருவாய். 1.4.5.) 

இல் = கிருஹம் (வீடு); ஸ்தானம் (இடம்); இன்றம; 

கிழத்தி(தறலவி); கிருஹிணி (மறனயாள்); சரீரம். 

(ஈடு, 4.6.2. ஆன்மா. இன்ப துன் பந்துய்ப்பதற்குச ்

சரீரம் இடமாயிருத்தலின் அதுவும் இல் 

எனலாயிற்பறன்க,) 

இல்லம் = அகம் (கிருகம்). 

இல்லாள் = மறனவி. 

இல்றல பசய்தல் = மறுத்தல். 

இலக்கணம் = அறடயாளம்; அழகு; வியாகரணம். 

இலக்கியம் = இலக்கணத்திற்கு அறமந்த - சிறந்த 

நூல்; குறி. 

இலக்கு = குறி. (என்னுறடய பநஞ்சசம இலக்காக 

பவய் கின்றான்: பபரிய திரும 87.) 

இலக்றக = மாஸ ஜீவிதம்; (மாதச ்சம்பளம்). (ஈடு 4. 8. 

8. அரும்பதம்.) 

இலகுதல் = விளங்குதல். (பவண்பலிலகுசுடரில கு 

விலகுமகர குண்டலத்தன்: திருவாய். 8. 8.1.) 

இலங்குதல் = விளங்குதல். (இலங்குவான் யாவரு 

சமறுவர;் திருவாய், 3.8.11.) 



இலசச்ிறன = அறடயாளம்; முத்திறர. (இருகாலுங் 

பகாண்டங் கங்பகழுதினாற் சபாலிலச ்சிறனபட 

நடந்து: பபரியாழ். 1.7.6.) இலசற்ச = பவட்கம் 

(லஜ்றஜ). (சமாடிசயாடி லசற்ச யாய சாப பமய்தி: 

திருசச்ந.் 53.) 

இலஞ்சி = குணம்; மதிள்; புன்கு; மாமரம்; சவலி; 

கிடங்கு; அங்காடி; காவற் காடு. 

இலட்டுவம் = இலட்டு, (கன்னலிலட்டுவத்சதாடு சீறட: 

பபரியாழ். 2. 9. 9.) 

இலடு = குதிறர. 

இலறத = பகாடி (லதா). 

இலலாடம் = பநற்றி (லலாடம்). 

இலவங்கம் = கிராம்பு (லவங்கம்). 

இலாங்கலி = நாளி சகரம் (பதன்றன); பசங்காந்தள்; 

கலப்றப. 

இலாழி = குதிறரயின் வாய் நீர.் 

இலி = இல்லாதவன். (பிறப்பிலியாய்: திருபநடுந.் 1.) 

இலிங்கியர ்= தாரக்்கிகர.் (திருவாய். 4. 10.5.) 

இறலக்குரம்றப = பரண்சாறல. (துன்னுமிறலக ்

குரம்றபத் துஞ்சியும்: பபரிய திரும். 13.) | 



இறலக்குழல் = இறலயினாலாகிய ஊதுகருவி. 

(அண்ண லி றலக ்குழலூதி; பபரியதிரு. 10.7.6.) 

இறலத்தறலசச்ரம் = வாயம்பு; (கூரம்பு). 

(இறலசபாசல யிருக்கிற தறலறய உறடத் தான 

சரம். இறலத்தறலச ்சரம் துரந்திலங்றக கட ்

டழித்தவன்: திருசச்ந.் 54.) இறலமலிபள்ளி = 
பரண்சாறல. (இறலமலிபள்ளி பயய்தி: பபரிய திரு. 

11. 4. 7.) 

இறலயகலப்படுத்தல் = மிகவும் பாரிக்றக: 

ஒருவனுக்பகாரு வஸ்துவிசல அபி நிசவச 

முண்டானால் அந்த வஸ்து றவரவம் வித(ய) மாய் 

(இத்தறகய வறகயாய்) அனுபவிக்க சவணுபமன் கிற 

பாரிப்பு. (தாம் புகழப ்புக்கவாசற, பசியர ்உண்ண 

என்று இறலயக லப ்படுக்குமாசபாசல தம் 

குணங்கறளக ்சகட்கப்பாரிக ்கப்புக. பபரிய திருவந.் 

2. வியா.) 

இறலயம் = உள்ஜலம்; உமிழ்நீர.் (இல் = உள். அயம் = 
நீர.் 

இறலயம் = வாய்க்குள் இருக ்கும் நீர.் 

திருநாமமிழ்டங் சகாரிறலயந ்தன்னால்: பபரியாழ். 3. 

4. 8.) 

இவ்வருசக = இப்பால். 

இவண் = இவ்விடம், இம்றம. 

இவரத்ல் = ஏறுதல்; பசல்லுதல்; எழுதல். 



இவரித்தல் = எதிரத்்த ல். (இவரித்தரசர ்தடுமாற. 

பபரிய திரு. 8. 8.9.) 

இவறல் = உசலாபம். 

இவுளி = குதிறர. 

இழக்றக = றகவிடுறக; சாகக் 

பகாடுக்றக(மக்களவறரக் கல் லிறடசமாத இழந்த 

வள்: பபரியாழ் 5.3.1.) 

இழந்தநாள் = வீணாய்ப்சபான நாள். 

இழப்பு = இழக்றக. 

இழவு = இழத்தல் (இழவு தரி யாத சதாரீற்றுப ்பிடி: 

பபரி யாழ். 3.5.2.) 

இழிதல் = இறங்குதல், தாழ்தல். (குலந்தாங்கு சாதிகள் 

நாலி லும் கீழிருந்து: திருவாய். 3.7.9.) | 

இழித்தல் = இறக்குதல்; நிந்தித்தல். 

இழிகுலம் = ஹீநகுலம் (ஈனவம்சம்.) 

இழிதகன் = தண்ணியன். 

இழிப்பு = பழிப்பு. 

இழியுந்துறற = இறளப்பாறுகிற இடம். 

இழிவு = தாழ்வு; பள்ளம். | இழுக்கு = தண்ணிறம, 

வழு. 



இழுகுறக = பரவுறக. படிறக; பூசுறக. 

இழுது = பநய்; பவண்பணய். 

இழுறத = சபறதறம; சபய்; பபாய். 

இறழ = ஆபரணம்; ஸ்வாப சதசத்தில் சமதமாதிகள்; 

நூல். 

இறழத்தல் = நூற்றல்; மாற்றம்; தருதல்; கூறுதல்; 

உய்த் தல்; பதித்தல்; நிறனத்தல்; பசதுக்குதல், (என்பு 

இறழக்கும் இளங்கிளிசய: திருவாய். 1. 4.7.) 

இறழயீடு = நூலிட்டுத் றதத் தல்; பபால்லாங்கு; 

(கண்ட திசற இதனுறடய இறழ யீடு: ஈடு, 10.2.5) 

இளக்கம் = பநகிழ்வு. 

இளக்குழல் = இளகச ்பசய்தல்,  

இளகுதல் = பநகிழ்தல்; கட்டுக்குறலதல். 

இளக = மறறய. (தாம்பாலாப ்புண்டாலுமத்தழும்பு 

தானிளக. பபரிய திருவந.் 18.) 

இளகிப்பதிக்றக = இளறமசய விருத்தியறடறக. 

இளங்பகாடி = சிறு பபண். (இளங்பகாடி யிவளுக் 

பகன்னிறனந ்திருந்தாய்: பபரியதிரு. 2. 7.7.) 

இளங்சகா = யுவராஜன்; இலக ்குமன். 

(சநரிறழயுமிளங் சகாவும் பின்பு சபாக:பபரு மாள். 

9.2.) 



இளங்சகாயில் = பா லா லயம்: (பவள்ளத்திளங் 

சகாயிற் றகவிசடபலன்று : 2-ஆம் திருவந.் 54.) 

இளந்பதய்வம் = க்ஷபத்ர சதவறத. (இன் பமாழி 

சகட்குமிளந ்பதய்வமன் றிது: திருவிருத். 20.) 

இளநீரக்்குழம்பிடுதல் = இளநீராலாகிய மருந்றதக ்

கண் ணிலிடுதல். (இம்மருந்து கண்ணிற்குக் குளிரச்ச்ி 

தரு வது. இறத ஒரு குசச்ி யினாற் கண்ணிலிடுவர.் 

“இளநீரக்் குழம்றப யிடு கிற துரும்றப" என்னும் 5. 6.1. 

ஈட்ட ரும்பதம் காண்க. (இச ்சசஷ்டிதங் கறளக ்

கண்டவரக்ள் கண் கள் இளநீரக்் குழம்பிட ்டாற்சபாசல 

குளிரும்படி யாக: பபரியாழ். 1. 5. 8. வியா.) 

இளம்படியர ்= இளம் பபண், கள். (வானிளம்படி.யர ்

வந ்துவந்தீண்டி.. பபரியாழ்: 3. 6. 3.) 

இளம்பிடி = இளம் பபண், யாறன, பபண். 

இளமணற்பாய்தல் = பநஞ்சு இளகி யீடுபடுதல். (நவ 

நீத பசௌரய் நகரசக்ஷாபத் திசல யகப்பட்டு இள 

மணற் பாய்ந்து எத்திறம் என்று சமாஹித்துக ்கிடக ்

கிறார:் ஈடு, 1.3. ப்ர.) 

இளமறி = குதிறரக ்குட்டி. 

இளறம = தண்றம (தாழ்வு); காமம்; இளம் பருவம். 

(கிளபராளி இளறம பகடு வதன் முன்னம்: திருவாய், 

2. 10.1.) 



இளவணி = காலாள். (தூசி சயறினவரக்ள் 

பபாரப்புக்க வாசற நின்ற இளவணி கலங்கி சமசல 

நடக்குமா சபாசல: ஈடு, 7. 4. 1.) 

இளவாறட = ஸூக்்ஷம வஸ் திரம்; ஆறட; புறடறவ. 

இளறமயான வாறட. வாறட = வடகாற்று. (இன்னிள 

வாறட: பபரியதிரு. 9.5.2.) 

இளிதல் = எளியனாதல். 

இளித்தல் = பல்றலக்காட்டுதல்; பரிஹஸித்தல்; 

அவமதித்தல். 

இளிகண்ணன் = பீறளக்கண்ணன். (இளிகண்ண 

றனப ்புண்டரீகாக்ஷன் என்றும்: ஈடு, 3.9. ப்ர.) 

இளிம்பன் = ஸுலபன்; சகாறழத்தனம் உள்ள வன். 

இளிம்பு = அசாதுரய்ம் (திறறம யின்றம.) (இறடயரி 

ளிம்பு கண்டால் சிரிப்பன பசுக்களிசற: ஈடு, 3. 5. 3.) 

இளிவு = இகழ்வு. (இளி பவன்னு சமதப்பாடஞ்சு பவர,் 

திருக்குறள் 464.) 

இறள = பூமி; சமகம்; இளறம; காவற்காடு. 

(இறளயுங் கிடங்குஞ்சிறதய: பு. பவ. 5.3.) 

இறளஞர ்= வாலிபர.் (பகாறலயில் பவய்ய 

கடுங்காலிறள - ஞர:் திருவிருத். 37.) 



இறளத்தல் = பமலிதல்; சசார ்தல். (இறளப்பாய் 

இறள யாப்பாய் பநஞ்சசம பசான் சனன், இறளக்க 

நமன் தமர ்கள் பற்றி: பபரிய திருவந.் 23.) 

இறனத்துக்காட்டல் = குறழத்துக்காட்டல். 

(பிறரறியாத படி மறறத்தல் என்பது கருத்து; 

உண்டவன் அறத மறறக்க வயிற்றறக் 

குறழத்துக்காட்டறல யிங்கு நிறனக்க. இங்குண்சடா 

என இறளத்துக்காட்டலாம் படி முன்புத்றதயபதான் 

றும் பதரியாதபடி றவக் கும்; ஈடு, 2.8.7.) 

இறளப்பு = சசாரவ்ு. (இறளப ்பபய்த நாய் 

தந்துசமாதா மல்: பபரியதிருவந.் 23.) அவித்றய, 

அஸ்மிறத, ராகம், த்சவஷம் அபிநிசவ சம் எனப்படும் 

ஐவறக க்சலசம். (இறளப்பிறன 

யியக்கம் நீக்கி: திருக்குறுந.் 18.) 

இறளயவர ்= இளமகளிர.் (இறள யவர ்கலவியின் 

திறத்றத நாணிசனன்: பபரியதிரு. 1. 6.1.) 

இறளயவன் = தம்பி. 

இறளயார ்= இளம் பபண்டிர.் (முற்றாவிறளயார ்

விறளயாட ்படாடு: பபரியதிரு. 3.8.8.) 

இறளயாள் = இலக்குமி; தங்றக; இறளய மறனவி. 

இற்பிறப்பு = நற்குடிப ்பிறப்பு. (இற்பிறப்பறியீர:் 

பபரிய திரு. 1. 1.7.) 



இற்றிற்றுவீழ்தல் = விட்டுவிட்டு நீரப்சாட்டுதல். 

(பசவ்வாய் ஊறி ஊறியிற்றிற்று வீழ நின்று : 

பபரியாழ். 1.7.7.) 

இற்று = இத்தறகத்து; ஒரு சாரிறய. 

இற்றற = இன்றறக்கு. (இற் றறப்பறற பகாள்வா 

னன்று காண்: திருப்பா. 29.) 

இறக்கம் = இறங்குறக; தாழ்வு; இறங்கும் துறற. 

இறக்குதல் = இறங்கச ்பசய்தல்; பகால்லுதல். 

இறங்கலிடுவித்தல் = சபாகும் படி பண்ணுதல். (ஏதங் 

களாயின பவல்லாமிறங்க விடுவித்து: பபரியாழ். 

5.2.8.) 

இறங்குதல் = இழிதல்; குறறதல்; பணிதல். 

இறஞ்சி = மரவுரி. (ஒருவறக ஆறட) (சிலப.் 14. 108. 

உறர.) | 

இறட்டுதல் = நீறர வாரி இறறத்தல். (முகத்திசல 

யிறட்டிக ்பகாள்ளுதல்: திருமா. 36. வியா.) 

இறத்தல் = கடத்தல்; மிகுதல்; சாதல். 

இறப்பு = மிகுதி; சபாக்கு; சாவு; றகவல்யசமாக்ஷம். 

(இறுக லிறப்பபன்னும் ஞானிக் கும்: திருவாய்: 4.1. 10.) 

ஆன்மா பிரிதல் சதகத்திற்கு மரணமாதல் சபால, 

ப்ரகிருதி ஸம்பந்த மற்றுத் தன்றனசயத் தான் 

அனுபவித்துக ்பகாண்டிருக்றகயாகிற றகவல்ய 



நிறலயில் ஜீவாத்மாவிற்குப ்பரமாத்மாவின் 

அனுபவமில்லாறமயின் பரமாத்மா பிரிந்து நிற்பது 

பற்றிக ்றகவல்ய சமாஷம் ஜீமாத்மாவிற்கு இருப்பு 

ஆகிறபதன்று உணரக்.) 

இறவல் = ஆறச; அறவி. இறவு = நாசம்; சாவு. (இறவு 

பசய்யும் பாவக்காடு: பபரி யாழ். 5.4.2.) 

இறவுபடாமல் = தப்பாமல். (இறவுபடாமலிருந்த எண் 

மருசலாக பாலீரக்ள் : பபரி யாழ். 5. 2.9.) இறவுளர ்= 
குறவர:்குறிஞ்சி நில மக்கள். இறறவ ஏணி; புட்டில்; 

ஸரவ்ஸ்வ ரமி; வழி. 

இறாஞ்சுதல் = சாயம் பாரத்்துப ்பறித்தல். (பருந்து 

இறாஞ் சினாற் சபாசல: ஈடு. 7. 6 1.) 

இறாஞ்சிக் பகாள்ளுதல் = பறித் துக் பகாள்ளுதல். 

(தன்ன தான பூமிறய மஹாபலி சபால்வார ்இறாஞ் 

சிக் பகாள்ள : ஈடு, 2. 8. 7) 

இறாய்த்தல் = பின் வாங்குதல், (நீருக்கும் சசற்றுக்கும் 

இறா யாத வடிறவக் பகாண்டா 

இறுக்கு வாதம் = நரம்றப யிழுத் திறுகப ்

பிடித்துக்பகாண்டு மூசச்ுவிடப ்சபாகாவாதம்; 

அதாவது அவிக்ருதராய்ச ்சற்றும் சலியாசத இருக்றக. 

(நாம் அவிகிருதராயிருக்க சவணும் என்று கூறிக் 

பகாண்டு இறுக்குவாதம் பற்றினாற் சபாசலயிருப ்

பது: ஈடு, 3.5.2.) 



இறுக்றக = ஒடிக் றக; அழிக்றக; (வில்லிறுத்து: திரு 

பநடுந.் 13.) 

இறுகல் = ஸங்சகாசம்; சிக் பகனவாதல். (இறுகலிறப ்

பபன்னும் ஞானிக்கும், திருவாய். 4. 1. 10.) 

இறுத்தல் = வரி பசலுத்தல்; (இறுக்குமிறற 

இறுத்துண்ணும். திருவாய்: 5. 2. 8.) தங்குதல்; விறட 

யிறுத்தல்; சகள்விசகட்டல். 

இறுதல் = முறிதல்; முடிந்து சபாதல்; இற்றிற்றழிதல் 

(இறுகின்ற தாலி வளாகம், திருவிருத். 81.) 

இறுப்பு = வரி பசலுத்தல். இறும்பூது.அதிசயம்; மறல; 

தளிர.் 

இசற = அன்சறா. 

இறற = ஸ்வாமி; அற்பம். அர சிற்குச ்பசலுத்தும் 

கட்டு சரீரக ்கடறம. (இறற களறவ பநறுபநபறன: 

பபரிய திரு. 5. 10. 4.) பகாடுத்து அங்சக துவக்கு 

றகயிசற என்று இன்னாதா கிறாள்: ஈடு, 1. 4. 7.) 

இறறஞ்சுதல் = வணங்குதல். 

இறறயிலி = வரி பசலுத்த சவண்டாத நிலம்; மானிய 

நிலம். 

இன்கவி = இனிய கவிறத. (இன்கவி பாடும் பரம கவி 

களால்: திருவாய். 7. 9.6.) * இன்பசால் = இனிய சபசச்ு. 

(வாயிசலாரின் பசாலில்றல: திருமா. 30.) இன்பம் = 
ஸுகம்; ஆறச; காமம்; காட்சி; மணம்; இனிறம. 



இன்பு = இனிறம; ரஸம். (இன்புதுன்ப னி. திருவாசி. 

6.) 

இன்றம = இல்லாறம; (உண்றமயாயின்றமயாய்: 

திரு வாய். 6. 3. 4.) வறுறம. (இருள் பகாள் துன்பத் 

தின்றமகாணில்: திருவாய்: 9.1.3.) | 

இன்றியறமயாறம = இல்லாது பபாருந்தாறம; 

மிதுனத் தில் ஒன்று இல்லாமற் சபானால் 

மற்றதுவுமில்லா சபாறக. 

இன்ன = இத்தன்றமயான; ஓர ்உவமவுருபு; இத்தன் 

றமயன. 

இன்னதறன = இம்மாத்திரம். 

இன்னாடி = இங்சக. (இன்னாடியும் வந்து நமக்கு 

உபகரித் தான் காணும்:மித்ரபாசவர;் தனிசச்லாகம்.) 

இன்னாதாறக = பவறுக்றக. (நான் சநாவுபட 

சவண்டு கிறது அவனுக்கவள் முகங்வாய், 2. 2. 2.) 

சதனீ; வண்டு; சிறகு; அதிசயத் றதக் குறிப்பது. 

(நீரற்ம தறர காண ஒண்ணாதா யிருந்த வீடு: ஈடு, 

1.3.1.) 

இன்னாப்பு = பவறுப்பு.(இன்னாப்பாசல 

பசால்லுகிறார:் ஈடு, 5.4.3.) 

இன்னாரிறனயார ்= இவரிப்படிப்பட்டவர.் (இன்னாரி 

றனயா பரன்பறண்ணுவா ரில்றல காண்: நாய்சச்ி 

7.5.) 



இன்னியர ்= பாணர;் பாடுகிறவரக்ள். 

இன்சன = இப்படிசய; இவ்விடசம; இப்பபாழுசத. 

இனம் = ஸுகம். கிறள; (சுற்றம்) அறமசச்ு; 

ஸமூஹம்; ஒப்பு. (இனசமது மிலாறன: திரு வாய். 9. 3. 

5.) 

இனன் = ஏவம்விதன் (இப ்படிப்பட்டவன்.) உபமா 

மானம்; (திருவாய். 1.1.2.) 

இனி றம = ரஸ்யறத; இனிப்பு; நலம் ' இன்பம்.'' 

இனியர ்= பாணர;் (பாடலால் இன்பம் தருபவர)்; 

பபண்டிர.் 

இறனதல் = இரங்கல்; வருந்தல்; பயப்படுதல். 

இஷ்டஸித் தி = ப்ரசயாஜநாந்தரங்கறளச ்

பசால்லுகிற நூல். (திருமாறல 7.வியா.)(அழகர ்

திருமறலயில் உள்ள பபாய் றகபயான்று 

இஷ்டஸித்தி எனச ்சிலப்பதிகாரம் கூறு கிறது.) 

ஈ = நாசம்; (ஈபாவஞ் பசய் தருளாலளிப்பாரார:் திரு 

ஈக்குறக = நடத்துறக. 

ஈகம் = சந்தன மரம். 

ஈறக = அழிறக; பகாடுக்றக; கறடறக; வாங்கு றக; 

ஈறகச ்பசட்டி, சந்தனம். 

ஈங்கு = இங்சக. 



ஈசன் = பகவான்; (இளந்தளிரிற் கண் வளரந்்த ஈசன் 

தன்றன : பபரிய திரு. 2. 10.1.) சிவன்; (ஈசற்கும் 

நான்முகற்கும் பதய்வம்; நான் முகன். 96.) அரசன்; 

குரு: தறலவன்; மூத்தவன். 

ஈசி = அருவருப்புக ்குறிப்பு. 
(ஈசிசபாமினிங்கிசரன்மின்: பபரிய திரு. 1. 3. 8.) ஈட்டம் 

கூட்டம்: விருஷபம். (பமய்யடியாரக்ள் தம் ஈட ்டம் 

கண்டிடக் கூடு சமல்: பபருமாள் திரு. 2.1.) 

ஈட்டுதல் = திரட்டுதல் (ஈட்டியபவண்பணய்; 

திருவிருத். 21.) 

ஈடழிறக = பகட்டுப ்சபாறக; பல ஹானி; (ஈடழியப ்

சபாயினவால்: நாய்ச ்சி. 8.3.) ஒப்பாகாறம: ஈடுஒப்பு; 

அழிறக-ஆகாறம. 

ஈடறவு = சீரச்கடு. (என்னிவபனன்னப ்படுகின்ற 

ஈடறவும்: பபரிய திரும. 

ஈடு = இடுறக; வலிறம; சஜாடு; பணயம்; ஸத்ரு சம் 

(பபாருத்தம்); யுக்தம் (தகுதி); (ஆடப்சய்யு மீசட! 

திருவாய். 1. 6.2.) ஒப்பு; (ஈடுபமடுப்புமிலீசன் திருவாய். 

1.6.3.) கவசம். (ஆர ்எதிராக உடம்புக்கு ஈடிடுகிறது; 

ஈடு, 9. 9. 2.) 

ஈடுபடுறக = அவகாஹிக்றக; (நன்கு அனுபவிக்றக); 

சநாவு படுறக. 

ஈடுபாடு = ப்ராவண்யம். (நன்றாக மனம் பதிறக). 

ஈசடறுதல் = உஜ்ஜீவித்தல். 



ஈண்டு = இப்சபாது; இவ்விடத்தில். 

ஈண்டுதல் = திரளுதல்; விறரதல். 

ஈண்படன = சீக்கிரமாக. 

ஈத்பதாற்றி = ஈ முதலான ஜந்துக்கள் விழாமல் 

கட்டுகிற சமற்கட்டி. 

ஈதல் = பகாடுத்தல். 

ஈமவனம் = சுடுகாடு. 

ஈயுவன் = இராவணன். 

ஈரத்்தல் = இழுத்தல். (பநடுங் கயிறு படுத்தி 

பயன்றன யீரத்்துக ்பகாண்டு விறள யாடும்; நாய்சச்ி 

: 14. 4.) 

ஈரற்ம = ஈருறக; ஈரப்பாடு; ஈடுபடுதல். 

(என்றனயீரற்ம பசய்து: திருவாய். 9.6.3.) 

ஈரக்றகயாசலஸ்பரிசச்ித்து = கிரு றபயாசல 

கடாட்சித்து. 

ஈரஷ்்றய = பசரா சச்ர்ாயம், பபாறாறம. (பிறர ்சமன் 

றமறயக ்கண்டு ஸஹிக்க மாட்டாறம. 

ஈரப்பாடு = ஸ்சநஹம். (ஈரப ்பாட்றட விறளத்து: ஈடு, 

9.6.4.) 

ஈரம் = குளிரச்ச்ி; ஸ்சநஹம்; ஈரப்பாடு; கருறண. 

ஈரவன் = சந்திரன். 



ஈரல் = இரண்டு பிளவு பசய் தல்: வருத்துதல். (பாதக 

வரக்்கத்துக்கு ஈரலாம்படி: 9. 6. ப்ர.) 

ஈரியாய் இருக்றக = பநஞ்சு பநகிழா நிற்றக. (என் 

கண் ணனுக்பகன் றீ ரியாயிருப ்பாள்: திருவாய். 6.7.9.) 

ஈரிறல = சூரியன். 

ஈருறக = அறுக்றக; ஈரப்பாடு; ஸங்க ம். 

ஈவு = நாசம்; (ஈவிலாத தீவிறன கள்: திருவாய். 4.7.3.) 

பகாறட; பங்கீடு. 

ஈழம் = கள்; பபான்; சவத்ரப்ர சுரசதசம் (மூங்கில் 

மலிந்த சதசம்); சிங்களம். 

ஈறள = சகாறழ. (ஈறளசயங்கியிருமி: பபரியதிரு. 1. 

3. 6.) 

ஈறிலி = பதய்வம். 

ஈறு = கறடசி; எல்றல; மரணம். 

ஈன் = ரஸம்; குளிரச்ச்ி. ஈன்ற பபற்ற. 

ஈன்றான் = பிதா; பிரமன். 

ஈனம் = முயல்; இழிவு; குறறபாடு; தண்ணியது. 

ஈனவன் = இழிவானவன்.(ஈன வசரயாதலாலின்று: 

நான் முகன். 6.) 

ஈனனம் = பவள்ளி 



உ = அகசச்ுட்டு: உவன். புறச ்சுட்டு: உப்பக்கம். உக்க 
= முடிய. உக்கம் = சகாழி; மருங்கு; பசு; ஆலவட்டம். 

(உக்கமும் தடப்டாளியுந ்தந்து : திருப்பா. 20.) 

உக்குறக = முடிறக; மக்கிப ்சபாறக. 

உகட்டு = தறல மண்றடயிட்டு. (சகாகுகட ்

டுண்டுழலாதார:் திருவாய். 3. 5. 4.) 

உகத்தல் = ஸந்சதாஷித்தல். (உகந்து முறலயுண் 

பாய் சபாசல: 2-ஆம் திருவந.் 8.) 

உகப்பு = விரும்பியுறறயுமிடம். (எய்தானுகப்பு: 

நான்மு கன். 28.) 

உகம் = பூமி; ஊழி; முடிவு; உரகம்; நாள்; இரண்டு; 

(யுகம்). 

உகறவ = உகப்பு; விருப்பு; காமம். (உகறவயால் 

பநஞ்சமுள்ளுருகி: திரு வாய். 6. 2. 8.) 

உகளித்தல் = மகிழ்வுதறல மண்றடயிடுதல். 

(சமறலத் பதாண்டுகளித்து: திருவாய். 10. 8. 7.) 

உகளுறக = ஸம்ப்ரமமாக ஸஞ்சரிக்றக. 

உகிர ்= நகம். உடம்புபவளுக்றக. றவவரண்் யம் (நிற 

சவறு பாடு). 

உகினம் = புளிமா. 



உறகத்தல் = உசபக்ஷித்தல். (உறகக்குசமல் 

எத்சதவர ்வாலாட்டும்: நான்முகன், 38.) 

உங்கு = உவ்விடம். 

உசச்ி = முடி; நடுப்பகல்; உசச்ந ்தறல; 

(உசச்ியிபலண் பணயும்: பபரியாழ். 4. 6. 3.) நுனி; 

மறலயுசச்ி. 

உசச்ிவீடு = பகல் விடுறக. 

உசச்ி = பகல்;  

வீடு = விடுறக. 'மத்யானசவறளயில் ஓய்வு விடுறக. 

இதனால் இறட விடுதல் கருதப்படுகிறது. (உசச்ி வீடு 

விடாசத இத் றதசய மசநாரதியா நின் றது: ஈடு, 9.3.7.) 

உசாத்துறண = சபசச்ுத்துறண. 

உசாவுறக = பரஸ்பரம் பசால்லுறக; சாஸ்திர 

விசாரம் பசய்றக. 

உசிதன் = பாண்டியன். 

உட்கண் = ஞானக்கண் (பநஞ்பசன்னுமுட ்கண்சணற் 

காணும்: பபரிய திருவந;் 28.) 

உடப்சல்லுதல் = மனத்திசல படுதல். (உடப்சல்ல 

வுணரத்்தி: திருவாய். 1.9.11.) 

உடக்கு = திருகாணிச ்சுறரயின் உட்புரி. 

உடங்கு = பக்கம்; ஒருபடியாக. 



உடம்பிடி = றகசவல். 

உடல் = அலங்காரம்; பாலியம், உற்பத்தி; ஐசுவரியம்; 

சதஹம்; (5. 10. 1. ஈட்ட ரும்பதம்) உறடறம; ஸாத னம்; 

சஹது. (பயப்படு றகக்கு உடலன்று: ஈடு, 1.2.6.) 

உடலான = விஸுசகமான, நிரவ்ாஹமான. 

உடன் = ஸாபிப்பிராயமாக (கருத்துடன்). (இறவ 

பத்துமுடன் பாடி: திருவாய். 2.3.11.) 

உடன்சகடன் = மற்பறாருவன் சகசட தன் சகடாயிருப ்

பவன். (உடன் சகடனாய் நின்றுசநாக்கும்:ஈடு, 1.1.3.) 

உடன்படுறக = சம்மதிக்றக. 

உடன்வந்தி = ஸஹஜம். (உடன் வந்தியான 

வல்விறன: ஈடு, 5.8.5.) | 

உடன்று = சகாபித்து. 

உடுத்தல் = ஆறட அணிதல். 

உறட = பசல்வம்; கூறற (ஆறட); சவலமரம்; உள்; 

அறர. உறடகுறலப்படுறக.கறரயுறடந்து சபாறக; 

நிறலகுறலந்து சபாறக. (உறட குறலப ்படுகிற 

மனசு: ஈடு, 5.1.4.) உறடறக = சஹயப்படுறக; 

எளிறமப ்படுறக; பநஞ்சு குறலறக: அழிறக. 

உறடயார ்= ஸ்வாமி. உறடயார ்கூறினால் ஓடா 

காசத = உறடறம உறடயவன் பசான்னால் தன்னது 

நல்லபதன்பாசன பபாழிய வழங்காபதன்னாசன. 



உறடவாள் = உறடயசலபசருகி இருக்கிறாள்; வங்கி. 

உசடா = அடர.்(சநசர நின்றன்சறா உசடா 

பரிமாறுவது: ஈடு, 4.8.2.) 

உண்டதுருக்காட்டாறம = சாப ்பாடு உடம்பில் 

ஒட்டாறம. ஆகார பஸளக்கியம் சதஹத்தில் 

பதரியாதிருக்றக, கவறல என்றபடி. 

உண்டறுத்தல் = உணவருந்தி ஜீரண்மாக்குதல்; அநு 

பவிக்கும் திறறம. (உண் டறுக்க மாட்டாத சபாக்ய 

தாதிசயம்: ஈடு, 10.3.2.) 

உண்டி உடல்காட்டல் = உடம்பு உணவு ஸுகத்றதத் 

பதரி வித்தல். (உடம்றபக ்கண்ட மாத்திரத்திசலசய 

'இவன் இத்தறகய சபாஜந மருந்துகிறவன் என்பது 

பதரியும் என்றபடி: ஈடு, 5.10.6.) | 

உண்டற்றல் = பநஞ்சு உளுக்கி வித்தரா (ஈடுபடு)தல். 

உண்றட = கவளம்; குறுக ்கிறழ(மடிப்புறடறவ பவந ்

தால் உண்றடயும் பாவு பமாத்துக்கிடக்கும்; ஸ்ரீ 

வசனபூ. 2.19.1.) 

உண்றடவில் = சுண்டுவில். (உண்றடவில் நிறத்தில் 

பதரித்தாய்: திருவாய் 1.5.5.) 

உண்ணாழிறக = கரப்்பகிரஹம். 

உண்ணுதல் = சாப்பிடுதல். ஸம்ஹரித்தல். (இறவ 

யுண்ட சுரசன: திருவாய். 1.1.7.) | 

உண்றம = ஸ்வபாவம்; யாதாரத்்த்யம். 



உணக்கி = துவளும்படிபண்ணி. (உணக்கி நீ 

வறளத்தால்: திருவாய். 6.2.8.) | 

உணக்குறக = தவிக்கமாட்டா சத துவளும்படி 

பண்ணுறக; சுறவ மணமறு றக. (உணக்கு 

மின்பறசயற: திருவாய். 1.3.5.) 

உணங்கல் = உலரந்்ததானியம்; புழுங்கல் பநல். 

(உணங் கல் பகடக்கழுறதயுதடாட ்டங்கண் 

படன்பயன்: திருவாய். 4.6.7.) 

உணங்கு = வியாதி; பநல்; கழுது; சபய்: பரண்; 

இறளக்றக. 

உணரச்ச்ி = ஞானம். 

உணரத்்தல் = அறிவித்தல். (உருகு பமன்றுணரத்்து 

மிசன : திருவாய். 6.1.4.) தறலவியின் ஊடறல நீக்கித் 

பதளிவித்தல்: உன்றன அறணக்றகக்காகக் 

குளித்சதன்; பூசச்ூடிசனன் என்னும் இன்னுறரயானும் 

கலத்தலானும் மயக்கி ஊடறல நீக்கித் 

பதளிவித்தபலன்க. குறள் 1246 காண்க. 

உணரத்ல் = அறிதல்; அநுபவித் தல்; உண்றமயாக ்

பகாள்ளுதல்.(உணரக்ுவநல்சலன்; அக. நா. 2. 4). 

தறலவி ஊடல் நீங்கித் பதளிறக. அதாவது நான் 

பறிக்கிற பூறவப ்பறித்தாய்; உன்னுறடய பூ நாள் 

நின்றது என்உ உறரயாடும் படி ஊடல் நீங்கித் 

பதளிறக.(ஊடல் உணரத்ல், பிரிதல். குறள் 1109) 

உணரவ்ினார ்= ஞானத்றத உறடயவரக்ள். 



உணரவ்ு = ஞானம். 

உணவு = ஊண். 

உத்தரசவதி = யாகசாறல (உத் தரசவதியில் நின்ற 

ஒரு வறன: பபரியாழ். 1.9.6.) 

உத்தானம் = பிறந்த குழந்றதறய 

பவளிக்பகாணருதல். (உத்தானம் பசய்து கந்தன 

ராயசர: பபரியாழ். 1.8.1.) 

உத்சதசியர ்= ஆதரணீயர;் (ஆதரிக்கத் தக்கவர;்). 

உத்பத்தி = உண்டாறக. 

உதகம் = நீர.் 

உதந்யா = உதகம் ஆதாதும் இச ்சா; பாசநசச்ா; நீர ்

உடப்காள்ள விருப்பம்; நீர ்சவட்றக. உதரபந்தனம் 

அறரப்பட்டிறக. (அமலனாதி. 4.) உதவி.உபகாரம். 

(பபருநல்லுதவிக் றகம்மாறு: திருவாய். 2.3.4.) 

உதறிப்படுத்தல் = நிஸ்ஸம்சய மாகுதல்: (ஐயம் 

கறளதல்);  

உதிகுவடு = பாண்டி; சசாறு. உதிர ்பநல்லுப ்

பபாறுக்குறக அறுவறடயில் ஏராளமாய் 

விறளந்திருக்க உதிரந்்த பநல்றலப ்பபாறுக்கிக் 

பகாண்டிருக்றக.(விறளந்து கிடக்க உதிர ்பநல் 

பபாறுக் குகிறாசயா: திருப்பா. 13. வியா.) 

உதிரத்பதறிப்பு = ரக்த ஸம்பந்தமான உறவு. 



உதிரி = உதிரந்்த து. (உதிரி முறளத்துப ்பலபரய்ந்த 

மாமா சபாசல: ஸ்ரீவசனபூ. 389,) 

உறதப்பளவு = ஒரு பநாடிப ்பபாழுது. (உறதப்பளவு 

சபாது சபாக்கின்றி: நான் முகன். 32.) | 

உந்த = உங்சகயுள்ள; தள்ள. 

உந்தி = திருநாபி; ('உந்தி' பயன்றும் 'துந்தி'பயன்றும் 

திருநாபிக்குப ்சபர ்: ஈடு, 1. 3. 9.) நீரச்ச்ுழி; கடல்; நடு; 

உயரச்ச்ி; சதரின் உருறள. 

உந்தி பறக்றக = குதித்துப ்பறக்றக. (மகளிர ்கூடி 

யாடிப ்பாடி விறளயாடுறக. உந்தி பறந்த 

ஒளியிறழயாரக்ள் : பபரியாழ். 3.9.11.) 

உந்துறக = எழும்புறக; நடத் துறக; தள்ளுறக. 

(உந்து மதகளிற்றன்: திருப்பா. 18.) 

உந்றதயாவன் = உன் தமப்பன் யார.் 

(உந்றதயாவபனன் றுறரப்ப: பபருமாள் திரு. 7. 3.) 

உப்பு = இலவணம்; உவரப்்பு; கடல்; மகளிர ்

விறளயாடல். 

உப்புசச்ாறு = அமிருதம். (உப ்புசச்ாறு கிளருவது எப ்

சபாசதா என்று கிடக ்கிற சதவ ஜாதி: ஈடு, 1.3.11.) 

உபசயாகி = உபசயாகப்படுகிறவன்: உதவுகிறவன். 

உபலக்ஷணம் = அறடயாளம். (ஒரு இடத்றதக ்

குறிப்பிடு வதற்கு உதவும் அறிகுறி; காகமுள்ள இடம் 

பபான் னன் வயபலன்றால் வய லுக்குக ்காகம் 



உபலக்ஷண மாகும். ஒருபமாழி தன் பபாருறள 

யுணரத்்துவ சதாடு அதன் இனத்றத யுங்குறிப்பதும் 

உபலக்ஷண மாம்.) | 

உபஜீவனம் = ப்ரபத்தி. உபாதார, உபகரண, ஸம்ப்ர 

தார, ப்ரசயாஜந அபிஜ்ஞ கரத்் ருகம்-உபாதானம் 

முதலிய வற்றற அறிந்த ஒருவசன பசய்வது 

உலகிலுள்ள ஒவ் பவாரு பபாருளும். 

உபாதானம் = முதற்காரணம்.உபகரணம்-ஸாதனம். 

ஸம் ப்ரதானம் உபசயாகிப்ப வன், ப்ரசயாஜநம் - விநி 

சயாகம். (குடத்றதச ்பசய் பவன், முதற்காரணமாகிய 

மண்றணயும், ஸாதனமாகிய தண்டம் 

முதலியவற்றறயும், அதறன உபசயாக்ப்சபாறறயும், 

வினிசயாக முறறறயயும் அறிந்சத குடம் 

பசய்வறதப் பாரக்்கிசறாமன்சறா!இது 

சாஸ்த்ரசயாநித்வாதி கரண பாஷ்யம் முதலியவற்றில் 

காணத்தக்கது.) 

உபாயத்திசலபசலபவழுதி = அந்யதாளித்தி பண்ணி. 

உசபாத்காதம் = ஆரம்பம். 

உம்பர ்= சமலிடம்; சதவரக்ள். (உலகாளு மும்பர ்

தாசம: பபரியதிரு: 7. 8. 10.) உயரச்ச்ி; சமசல; (உண்டு 

களித்சதற் கும்பபரன் குறற : திருவாய். 10. 8.7.) 

உம்பரச்கான் = இந்திரன். (உம் பர ்சகானுமுல சகழும் 

வந ்தீண்டி வணங்கும்: பபரிய திரு. 5. 4. 5.) 

உம்பரவ்ாய் = ஆகாசம். 



உமணர ்= உப்பு வாணியர.் 

உமிழ்தல் = உமிதல்; பவளிப் படுத்தல். (பவளிநாடு 

காண உமிழும்: ஈடு 2. 8. 7.) 

உய்றக = அனுபவிக்றக; உஜ்ஜீவிக்றக. 

உய்த்தல் = உஜ்ஜீவிக்கச ்பசய் தல்; நடத்துதல்; 

பசலுத்து தல். 

உய்தல் = பிறழத்தல்; தப்புதல். 

உயரத்்துணரவ்ு = ஞானம். (உய்த்துணர ்பவன்னு 

பமாளி பகாள் விளக்கு: 3 = ஆம். திருவந.் 94.) 

உய்யக ்பகாள்ளுறக = உஜ்ஜீவிக்கும்படி பசய்றக. 

உய்யானம் = சசாறல (உத்யாநம்). 

உய்வுபாயம் = ஈசடறும் வழி. (உய்வுபாய மற்றின்றம 

சதறி: திருவாய். 4.9.11.) 

உயங்கல் = வருத்தம். 

உயரத்ிறண = அஃறிறண யல்லா தது; மக்கள் சதவர,் 

நரகறரக் குறிக்கும் பசால். 

உயரந்்சதார ்= ஞானிகள். 

உயரந்்சதாரம்ாடு = ஞா னிகளிடம். 

(உலகபமன்பதுயரந் ்சதார ்மாட்சட: பதால் காப.்) | 



உயரவ்ு = சமன்றம; வருத்தம் (உயரவ்றவுயர ்நலம்: 

திரு வாய். 1.1.1.) 

உயவுறக = உசாவுறக; வாரத்்றத பசால்லுறக. (உய 

சவனுயரந்்த வசராடல்லாமல்: 1ஆம் திருவந.் 64.) 

உயவு = வருத்தம்; உசாவுறக. 

உயிர ்= ஆத்மா; சதகம்; பிராணன்; மனம்; காற்று; 

ஜீவன். 

உயிரக்்பகாறல = சித்திரவறத. (உயிரக்் 

பகாறலயாகக் பகால்ல சவணும்: ஈடு, 9. 9.1.) 

உயிரத்்தல் = சிருஷ்ட்டித்தல்; உயிறரப ்பபறுறக; 

மூசச்ு விடுறக,  

உயிரப்்பிடம் = மூசச்ுவிடுமிடம். 

உயிரப்்பபறல் = பிராணன் உண்டாறக. அவரக்ள் 

ஸ்வரூபத்றத: ஈடு, 3.9.2.) 

உரகம் = பன்ன கம் (பாம்பு). 

உரண்டம் = காக்றக. 

உரப்பு = பநஞ்சுரம். 

உரப்புதல் = அதட்டுதல். (உரப்பி ஓராயிரம் பண 

பவங்சகாவியல் நாகத்றத! சிறியதிரு. 37.) 

உரம் = வலிறம; ஞானம்; மாரப்ு; ஊக்கம். 



உரவியன் = வலிறமயுறடய வன். (முன் றக யுரவிய 

ராயிருப்பார:் திருப்பா. 3. வியா.) உரவு உரப்பு; மாரப்ு; 

விஷம்; (உரவு நீரப் ்பபாய்றக நாகங்காய்ந்ததும்: திரு 

வாய். 6. 4. 1.) உரகம் (பாம்பு); உதரம் (வயிறு); பலம். 

(உரவிறடயாப ்புண்டு : திருவாய். 1. 3. 1.) 

உரி = சதால்; பட்றட. (மரவுரி.) 

உரிசப்சால் = நிகண்டு. (பிங்கல முதலா நல்சலாருரிச ்

பசாலின்: நன். 460.) 

உரிசூறற பகாள்ளுறக = வஸ் திரம் முதலாகக ்

பகாள்றள யிடுறக. (இத்தறலறய உரி சூறற 

பகாண்டு சபானவறன; ஈடு, 7. 3.4.) 

உரித்தாதல் = அந்தரங்கமாதல்; தகுதியாதல். 

(உனக்குரித் தாக்கிறனசய; பபரியாழ். 5.4.7.) 

உரித்து றவத்தல் = உண்றம நிறலறய 

பவளிப்படுத்தல். (உரித்து றவத்தாரிசற அவரக்ள் 

ஸ்வரூபத்றத; ஈடு 3. 9. 2) 

உரிறம = ப்ராப்தம்; (பாத்தியறத) பரிவு; அடிறம. 

(எந்த மக்குரிறம பசய்பயன: பபரிய திரு. 2. 3. 6.) 

உரிய = தகுதியான. 

உரிசயார ்= தக்சகார;் சயாக்கி-யர.் உரு-சரீரம்; 

வஸ்து; விக்கிர கம்; மான்; அழகு; மிடுக்கு; 

(கானிறடயுருறவச ்சுடு சரர ்துரந்து: பபரிய திரு 1. 4. 

2.) விருஷபம்; தழும்பு; ஜபம். (ஓதியுரு பவண்ணு 

மந்தியால்: 1. அம். திருவந.் 33.) 



உருக்காட்டல் = உரு பவளிப் பாடாகத் சதான்றுறக. 

(மாயவன் வந்துருக்காட்டு கின்றான்: நாய்சச்ி. 12. 3.) 

உருக்குதல் = உருகச ்பசய்தல். 

உருகு பதம் = உருகுதற்குரிய நிறல றம. (உருகு பதத் 

திசல வறளந்தறவ நிமிரக்்க பவாண்ணா 

தாப்சபாசல: ஈடு, 1.4. 3.) 

உருத்தல் = சகாபித்தல்; சதாற்றுதல். 

உருத்து = மிகவும் சகாபித்து. 

உருப்பம் = பவப்பம்; சகாபம். 

உருப்பினி = ருக்மிணி. 

உருப்பு = மிகு தி; பவப்பு; பகாடுறம. | 

உருப்பபாலிறக = தழும்சபறுறக (உருப ்பபாலிந்த. 

உரும் = இடி; பயம். 

உருமகம் = நரசமதம்; உருசரீரம்: மகம் யாகம்; 

நரசமத மாவது யுத்தம். (உருமகத்சத வீழாசம: 

பபரியாழ். 4.8.3.) 

உருமாய்றக = ஸ்வரூபம் நாச மறடறக. 

(பநருப்பிலிட்ட பஞ்சுக்குறவ சபால உரு மாய்ந்து 

சபாம்: திருப்பா. 5. வியா.) 

உருவ = நன்கு; முடிய. 



உருவம் = அழகு; ரூபம் (நிறம்); சதகம். 

உருவறற = ரூபஹீநம் (அழகில்லாதது). 

உருவாரம் = பவள்ளரி. 

உருவி = பூமி; (உரவ்ி). 

உருவிலி = மன்மதன். 

உருபவளிப்பாடு = ப்ரத்யக்ஷம் என்னும்படி 

மானஸஸா க்ஷாத்காரம்: சநரிலுள் ளது சபான்று 

மனத்திற் குத் சதாற்றம். (உரு பவளிப்பாடா உறரத்த: 

திருவாய் நூற். 45.) 

உருளரிசி = பகாத்துமலி. 

உறர = ராமாயணம்; சப்தம்; வியாக்கியாநம்; கீரத்்தி. 

உறரக்றக = பசால்லுறக; மாற் றறிவதற்குத் 

சதய்க்றக. (உறரகல்மீசத நிறபமழ வுறரத்தாற்சபால் 

: பபரி யாழ். 5. 4. 5.) பமருகிடுறக. (சுட்டுறரத்த நன் 

பபான் : திருவாய்: 3.1.2.) 

உறர பசய்தல் = பசால்லுதல். (இருந்த வாற்றறயுறர 

பசய்தான்: திருவாய் நூற். 99.) 

உசராடம் = சகாபம் (சராஷம்); (உசராட பமன்று 

மிசலாங் கண்டாய்: நாய்சச்ி. 2.5.) 

உலகம் = குணம்: பூமி: திறச; உயரந்்சதார.் 

உலகு = சலாகம்; சாஸ்திரம். 



உலங்கு = பபரு நுளம்பு. (பபருங்பகாசுகு) (உலங் 

குண்ட விளங்கனிசபால்: நாய்சச்ி. 8. 7.) 

உலத்தல் = அழிதல்; குறறதல்; பூரத்்தியாதல். 

(எங்குலக்க ஓ துவசன : திருவாய். 3. 1.5.) 

உலப்பு = முடிவு; நாசம்; அளவு. (உலப்பில் கீரத்்தியம் 

மாசன: திருவாய்; 6.10. 1.) உலம். கல் திரள்; திரண்ட 

கல்; வலி; நீர;் காற்று; துன்பம். 

உலவம் = உசலாபம். 

உலவலர ்= துறந்சதார.் 

உலவி = மதிள். 

உலவுதல் = ஸஞ்சரித்தல். 

உலறுதல் = சகாபித்தல்; பறச யறுதல். 

உலறி = உதறி. (மாசுறடயுடம் பபாடுதறலயுலறி: 

நாய்சச்ி. 1. 8. அரும்பதம்.) 

உலாவுறக = ஸஞ்சரிக்றக. 

உலூகலம் = உரல். 

உசலாபுறக = உசலாபிக்றக, (ஏது முசலாபாய் காண்: 

பபரியாழ்: 2. 7. 6.) 

உவட்டுறக = குமட்டுறக, பதவிட்டுறக. 

உவணப்புள் = கருடன். 



உவணம் = கருடன்: (சிறறயு வண மூரந்்தாய்: 1 ஆம். 

திருவந.் 22) கழுகு. 

உவத்தல் = விரும்புதல்; மகிழ் தல். (உவந்தவுள்ளத்த 

னாய்: அமலனாதி. 2.) 

உவத்தி = ஸந்சதாஷிக்கிறாய். திவத்திலும் பசு நிறர 

சமய்ப்புவத்தி: திருவாய். 10. 3.10.) 

உவறம = உடறம. 

உவர ்= உப்புச ்சுறவ; களர ்நிலம்; கடல். 

உவரத்்தல் = உப்புக ்கரித்தல்; அருவருத்தல். 

(இனித்தல் என்றும் ஒருபபாருளுண்டு. அப்பபாருளில் 

''உவரக்்கும் கருங்கடல் நீருள்ளான்” (3 ஆம் திருவந.் 37.) 

என்னு மிடத்து வியாக்யாநம் பசய் யப்பட்டுள்ளது. 

"திருப ்பாற் கடறல வாஸஸ்த்தா நமாகவுறடயனாய்" 

என் பது வியாக்கியாநஸ்ரீஸூக்தி வீங்குவரக்் 

கவவினீங் கல் பசல்சலம்'' (நற். 52) என்பதிலும் 

இனிறம எனப ்பபாருள் படுதல் காண்க.) 

உவரத்்தறல = பவறுப்றப உறடறய. உவரத்்தல் 

பவறுப்பு. (இராமறனய முவரத்்தறல: திருவாய். 

10.3.10.) 

உவறல = சஹயம்; (இழிவு). 

(சிறுமனிசருவறலயாக்றக : திருவாய் 1.5.8.) 

உவன் = அதூரவிப்ரக்ருஷ்டன். (பநடுந ்

பதாறலவிலில்லாதவன் சிறிது பதாறலவில் 

முன்னிற்பவறனச ்சுட்டுவது.) 



உவனியம் = உபநய நம். (ஓதுவாய்றமயு முவனியப ்

பிறப்பும்; பபரிய திரு. 5.8.7.) 

உவரி = ஸமுத்திரம்; உப்பு நீர.் (உவரிக ்கடனஞ்ச 

முண்டடான்: நான்முகன். 56) 

உவா = பருவம். (அமாவாறச பபௌரண்மி முதலிய 

நாட்கள் பருவபமனப்படும்; உவா என்பது 

அமாவாறஸ பபௌரண்மி எனுமிரு நாட்கறளசய 

கூறும்) 

உவாத்து = உபாத்தியாயன். (அவனுக்குப ்பபாறறக்கு 

உவாத்தாய்ப ்பபாறற விறளயும் படியான ஸ்ரீபூமிப ்

பிராட்டி : ஈடு, 1.9.4.) 

உவாலம்பம் = நிந்றத. (உபாலம்பம்) 

உழக்கி = மிதித்து: சதய்த்து நசுக்கி. 

உழக்குறக = பசருக்குடன் ஸஞ் சரிக்றக, 

மரத்்திக்றக, (துறகக்றக).(காசரறுழக்க உழக்குண்டு: 

நாய்சச்ி13.4.) 

உழக்சகால் = தாற்றுக்சகால். (மிறகத்தானாகில் - 

உழக ்சகால் பகாண்டு தகரக்்கி சறாபமன்றிருப்பர.் 

திருப்பா. 18. ஆறா-வியா.) 

உழத்தல் = அழி தல்; பிரயா ஸப்படுதல் பவல்லுதல். 

உழந்தாள் = ஆயாஸித்தவள். (உழந்தாள் நறு பநய்: 

பபரி யாழ். 1.2.4.) 

உழந்து = துக்கப்பட்டு. 



உழப்பு = உற்சாகம்; வலிறம; வருத்தம்; முயற்சி. 

உழலுறக = அலமருறக; சுழலு றக; ஸஞ்சரிக்றக. 
(திரு 'வடிசய சுமந்துழல: திரு வாய். 4.9.9.) 

உழறல = பலகணி; உழறலத்தடி. (உழறல 

பயன்பிற்சபசச்ி: திருவாய்: 5.8.11.) 

உழவு = கிருஷி; (உழுறக) 

உழவுசகால் = தாற்றுக்சகால். (றகயும் உழவுசகாலும் 

பிடித்த சிறு வாய்க ்கயிறு ஸாரத்ய சவஷத்றத 

முமுக்ஷப். 22.3.) 

உழற்றுதல் = அறலத்தல்; சுழற் றுதல். 

உழறுதல் = கலங்குதல். (என்றனக ்கண்டு ழறா 

பநகிழ்ந்தாய்; பபருமாள் 6.8.) ஸஞ்சரித்தல்:(நீண்ட 

வண்டத் துழறலர ்ஞானச ்சுடர ்விளக்காய்: திருவிருத். 

58.) உழிதருறக.ஸஞ்சரிக்றக. 

உழுதுபால் = குழம்புப ்பால் (திருப்பா. 4. ஆறா. 

வியா.) 

உழுறவ = புலி; ஒரு வறக மீன். 

உறழ = இடம்; மான். (உறழக ்சகாரப்ுள்ளி 

மிறகயன்று கண்டாய்: பபரியாழ்: 5.1.2.) 

உழக்றக = பிரயாஸப ்படுறக; (பிறரக்்சக 

யுறழத்சதறழ யாசனன்: பபரிய திரு. 1.9.7.) 

சநாவுபடுறக. (வறலயுட்பட்டுழக்கின்சறற்கு; திருமா. 

36.) 



உள் = மனம்; உள்ளிடம். இடம்; ஏழனுருபு; (என்னுள்) 
பதாழிற் பபயர ்விகுதி. (பசய்யுள்.) 

உள் நடுக்கம் = அந்தரப்ீதி (உள் ளசச்ம்). உள்மானம் 

புறமானமாராய்றக உள்ளங்காற்சிவப்பும் சமற் 

கறுப்பும் கவனிக்றக: உள்ளும்புறமும் நன்கு 

ஆராய்றக. 

உள்மானம் = உள்ளங்காற் சிவப்பு. புறமானம்; சமற் 

கறுப்பு. 

உள்வாங்குதல் = உள்பளாடுக்கு தல்; ஸம்ஹாரம் 

பசய்தல். (ஒரு நான்று நீயுயரத்்தி உள் வாங்கி நீசய: 

நான்முகன், 5.) 

உள்வால் சவண்டுதல் = நீருள் நீச ்சலுக்குப ்

புறணயாகப ்பசுக் களின் வாறலப ்பிடிக்க 

சவண்டியிருத்தல். ஆறுகளிசல பசுக்கறள c. சயாட்டி 

வாறலப ்பிடித்து நீந்துவாரக்ள். 

உள்பவதுப்பு = உட்சுரம்(அவன் பரமபதத்தில் 

உள்பவதுப ்சபாசடசபாசல காணு மிருப்பது; ஈடு, 

4.10.2.) 

உள்ளம் = மனம்; கருத்து. 

உள்ளழிதல் = பநஞ்சழிதல். (உள்ளழியா நின்றாள்: 

ஈடு 4.2.1.) 

உள்ளி = ஓரந்்து; விசாரித்து. 



உள்ளீடு = விஷயம். (மந்திரத் திற்கு உள்ளீடான 

வஸ்து விலும். முமுக்ஷப்.) தார கம்: (தரித்துக ்

பகாண்டிருப் பது) அந்தராத்மா. (கார ணமான 

பூதபஞ்சகத்துக ்கும் உள்ள ீடாய்: ஈடு, 1.10.2.) 

உள்ளுறக = உள்ளத்திசல றவக்றக; நிறனக்றக; 

ஆராய்றக,  

உள்ளுசப்சல்லுதறல = அறிவு முதிரச்ச்ி. 

(ஸரவ்ஜ்ஞனான வறன உணரத்்த சவண்டி யிசற 

உள்ளுச ்பசல்லு கிறது: திருப்பா. 21.வியா) 

உள்ளுறற = உள்விஷயம். கருத்துப ்பபாருள். 

உளர ்= துளர ்(கறளக ்பகாட்டு) 

உளரத்ல் = சிதறுதல் தடவுதல். 

உளவாக = உண்டானறவ களாக; துப்பாளாக: 

ஒற்றனாக. 

உளவு = ஒற்றன். 

உளறுதல் = வாயில் வந்தபடி பிதற்றுதல். 

உளியம் = கரடி. 

உறளறக = ஈடுபடுறக. சநாவுறு றக; 

துக்கப்படுறக. ஆர வாரிக்றக. சதால்வியுறல். 

(சுடருக்குறளந்து: திரு விருத். 69.) 

உறளமயிர ்= பிடரிமயிர.் (திருசம னியும் 

உறளமயிருமாய் நின்ற நிறல: ஈடு, 1.9.2.) 



உற்பலம் = பசங்கழுநீர;் கருபநய்தல். 

உற்றார ்= பந்துக்கள் (உறரக்கிசலார ்

சுற்றத்தாருற்றாபரன்றாசர:பபரிய திருவந.் 77.) 

உற்றிருக்றக = ஸ்சநஹமதிச யித்திருக்றக. 

உறகுதல் = உறங்குதல்-(உறக பலாண்சுடராழிசய 

சங்சக: பபரியாழ். 5.2.9.) 

உறக்சம் = ப்ரபலம். 

உறல் = ஸ்பரிசம். (சுறவபயாலி யூறலாகி நின்ற: 

திருவாய். 3.6.6.) அறடறக. 

உறாவுதல் = துக்கப் படுதல்; (ஒரு 

நீரச்ச்ாவியாயுறாவின எங்கள் பக்கலிசல: திருமா. 22 

ஆறா. வியா.) 

உறிஞ்சுதல் = வாயினால் உள் ளிழுத்துப ்பருகுதல்; 

(மூக் கால் உறிஞ்சுதல். மூக ்குறிஞ்சி முறல யுணாசய: 

பபரியாழ். 2.2.2.) 

உறுறக = கிட்டுறக; ஸத்ரு சமாறக; சசருறக; பிர 

சயாஜ நகபரிசிக்றக (கண்டு சகட்டுற்று: திரு வாய். 

4.9.10.) 

உறுத்துறக = க்சலசப்படுத்து றக. 

உறுக்குறக = அதட்டுறக. (முறலக்கண் 

பநறித்துக்சலசப்படா நின்சறன்; உண் என்று 

உறுக்கிக் பகாடுக்க: ஈடு, 1.9.5.) 



உறுதல் = ஊற்றம்; தீண்டல். 

உறுப்பு = அவயவம்; ஸாதனம்; பிரசயாஜனம்; 

உபசயா கம்; சதஹம். 

உறுப்புத்சதால் = கிருஷ்ணார ்ஜினம்; முழுத்சதால். 

(உறுப்புத் சதாலும் பவண் பணய் பூசின உடம்பு மான 

யஜமாந சவஷத்சதா சட: ஈடு, 4.8.4) 

உறுவது = உற்றது; ப்ராப்தம் (தக்கது). (திரு வாய். 

4.10.4.) 

உறறப்பு = நல்ல வாய்ப்பு; (கூடிற்றாகில் நல்லுறறப ்

சப: திருவாய். 8.8.8.) ஊற் றம். (சசஷித்வ உறறப்புத் 

சதாற்ற: ஈடு, 2.5.8.) 

உறறப்பன் = மிடுக்கன்.(உறறப ்பனூர:் பபரியாழ்; 

4.8.2.) 

உறறயல் = பிணக்கல். 

உறறயூர ்= மருத நிலத்தூர;் சசாழநாட்டின் பறழய 

தறலநகர.் 

உன்னம் = அன்னம். 

உன்னல் = ஆராய்தல்; நிறனத்தல்; ஆறசப்படுதல்; 

மனம். 

உன்னி = ஓரந்்து; த்யாநத்திற் குரிய பபாருள். (ஞால 

முன்னிறயக்காண்டும்: பபரியதிரு. 10.1.3.) 

உன்னுறக = ஓரற்க; நிறனக்றக; உத்சதசிக்றக. 



உன்னித்தல் = த்யானித்தல். (கழல் வாழ்த்துமி னுன் 

னித்சத; திருவாய்: 4, 6. 9.) 

உன்சனாடு சதாழறம பகாள்ளுவன் = உன்சனாடு 

சதாழறம பகாள்ளுவிப்பன். பிற விறனயில் வந்ததன் 

விறன. 

ஊக்கம் = உண்றம; மிகுதி; முயற்சி; உயரச்ச்ி; கரவ்ம்; 

மிடுக்கு. (ஒள்பளரி மண்டி யுண்ணப ்பணித்த ஊக்க 

மதறன நிறனந்சதா : பபரிய திரு. 10.9.1.) 

ஊகம் = புலி; குரங்கு. 

ஊசச்ு = பயம். 

ஊசல் = ஊஞ்சல்; உஞ்சல். 

ஊசி = எழுத்தாணி; றதக்கும் ஊசி. 

ஊட்டம் = உணவு. (ஊட்டமின்றித் துறந்தா பலாக ்

குசம: நாய்சச்ி. 1. 9.) 

ஊட்டி = கழுத்து; சபாக்யம்; ஆஹாரம்; (வரபலம் புஜ 

பலம் ஊட்டியாக வளரத்்த சரீரமானது: ஈடு, 2.6. 6.) 

ஊட்டியாக = கழுத்தாக:சபாக்யமாக. (ருஷபங்க 

சளறழயும் ஊட்டியாக ஒரு காசல தழுவினான்: ஈடு, 

1.5.1.) 

ஊடல் = ஸம்சபாக மத்யத்திசல பிறக்கும் கலஹம். 

ஊடறுக்றக = விசவகிக்றக. 



ஊடாடுதல் = நடுசவ திரிதல். (ஊடாடு பனி வாடாய்: 

திருவாய். 1. 4. 9.) 

ஊடு = உள்; நடுவு; அந்தரங்கம். 

ஊணத்தியாயம் = ஊணன்உண் றகக்குப் பாரிக்றக. 

ஊத்து = காஹௌத்வ நி. (புற ம்பு ஊத்தும் சுவடு மற் 

றுக்கிடக்கவும் சவணுசமா: திருபநடுந.் 8. வியா.) * 

ஊத்றத = அசுத்தம். (ஊத் றதக் குழியி லமுதம் பாய் 

வது சபால்: பபரியாழ். 4. 6.10.) 

ஊதி = பரி; சிவிறக; பண்டி; கஜவிஷாணம்; சதர.் 

ஊதியம் = விருத்தி; வட்டி; பயன்; கல்வி. 

ஊதியன் = சசரன். 

ஊறத = குளிர ்காற்று. ஊறத யும் கூறதயும் குளிர ்

பனிக ்காற்று. 

ஊறமக்கூறன் = அனாக்ஷரமாக (எழுத்துத் 

பதரியாது) பசால்லுறக; (ஊறமக ்கூறனாகக் 

கூப்பிடுவது: 

ஈடு, 2. 1. 3.) 

ஊரத்ல் = நடத்தல்; (புள்ளூ ருங் கள்வா : திருபநடுந.் 

23.) பரவுதல்; ஒழுகுதல். (திருபநடுந.் 23.) 

ஊரழி பூசல் = ஊரழிந்து சபாகும்படியான கலகம். 

ஊரா = ஊரப் ்பசு. (ஊராமி றலக்க: திருவிருத். 94.) 



ஊருணி = ஊரக்்கார ருண்ணும் குளம். (ஊருணியிசல 

கள் ளிறய பவட்டி எறிவா றரப ்சபாலவும்: 

ஈடு, 1. 5. ப்ர.) 

ஊழ் = முறற; பழறம; பறக. 

ஊழ்றம = பழறம; முறறறம. (ஊழ்றமயிற் கண் ண 

பிரான் கழல் வாழ்த்துமின். திருவாய். 4. 6.9.) 

ஊழி = முறறறம; ப்ரளயம்; யுகம்; பூமி; ஸம்ஸாரம்; 

விதி; பநடுங்காலம். 

ஊழித்தீ = வடறவ. (வடவா முகாக் நி) 

ஊழிறல = பழுத்து விழுந்த இறல. 

ஊளி = சப்தம்; பசி. (ஊளி பயழவுலக முண்டவூசண! 

திருவாய். 7. 4.4.) 

ஊற்றங்சகால் = ஊன்றுசகால். 

ஊற்றம் = உறறப்பு; அநுஸந ்தானம்; 

நிறலயுறடறம; சமம்பாடு. 

ஊற்றிருக்றக = ஊறிக் பகாண்டிருக்றக. 

ஊற்று = ஊன்றுசகால்; நீர ்ஊற்று; சுரப்பு. 

ஊறல் = பசுறம. 

ஊறு = தீறம; பகாறல; உடல். (அரவூறுசுலாய்: 

திருவாய். 7.4. 2.) ஸ்பரச்ம் (பரிசம்). 



ஊபறண்பணய் = உசச்ியிலூ றும் எண்பணய்; 

எண்பண யாடல்; (எல்லாரத்றலயிலும் 

ஊபறண்பணய் வாரத்்தாற் தள் சபாசல: திருப்பா. 17 

வியா.) 

ஊன் = மாம்ஸம்; தறச; சரீரம். 

ஊன்றி = உரகம். (ஒரு வறகப் பாம்பு.). 

ஊன்று = சாரப்ு. 

ஊனம் = மிகுதி; குறற. 

ஊன காரகர ்= பிறறரக ்பகாண்டு தீறம பசய்பவர.் 

(ஊனமாயினகள் பசய்யுசன காரகரக்சளலும்: 

திருமா, 41.) 

எ = அகவினா: எவன். புறவினா: எக்பகாற்றன். 

எஃகு = கூரற்ம; சவல். 

எஃகுறக = ஏவுறக; எழும் புறக; தள்ளுறக; எட ்

டுறக; பன்னுறக; ஆராய் றக,  

எக்கம் = ஏகதந்திரி என்னும் வாத்தியம். 

எக்கமத்தளி = பறற விசசஷம். (ஏதமில் 

தண்ணுறமபயக் கமத்தளி: திருப்பள். 9.) 

எக்கல் = மணல்சமடு. (கட பலக்கலி னுண் மணரிற் 

பலர:் திருவாய். 4. 1. 4.) 



எக்சக = இபதன்ன கஷ்டசமா. வருத்தக் குறிப்பு. 

(எக்சக இதுபவன்: பபரியதிரு. 10. 8. 8.) 

எங்ஙசன = எந்தப ்பிரகாரம். 

எசச்ம் = குறற; சவள்வி (யக ்ஞம்); புத்திரன்; 

ஸந்தானம். 

எஞ்சல் = சுருங்கல்; ஒழிதல்; குன்றாறம; சகடு. 

எசு = யஜுரச்வதம். (இருக்பக சுச ்சாமசவத: 

பபரியாழ். 5. 1. 6.) 

எட்டியர ்= பசட்டிகள். (றவசி யர ்பபறும் பட்டப் 

பபயர.்) 

எட்டுக்பகழுநாக்கு = ஓறலமுறி. 

எட்டுறண = எள்ளளவு, (ஸ்வல் பம்). 

(எட்டுறணப்சபாது: திருபநடுந.் 11.) 

எட்டம் = நீ ள ம். ( பின்பு பகாண்டு வந்திறணக்க எட ்

டம் சபாராறமயாசல: ஈடு, 4.1. 5.) 

எடுக்கல் = அளவிட்டறிதல். (ஞானங்களா 

பலடுக்கபல ழாத பவந்தாய்: திருவாய். 2.3.5.) 

எடுத்துவிடுதல் = பறடபயடுத் தல். (காங்சகயன் 

பதற்சக பறட பயடுத்து விட்ட சபாது: கண்ணிநுண். 

3.வியா.) 

எடுப்பு = ஏற்றம்; (ஈடுபமடுப ்புமிலீசன்: திருவாய். 1. 6. 

3.) புறதயல். (இவன் எடுப்பபடுத்தான்: ஈடு, 8. 1.3.) 



எறடபயடுக்றக = நிறுக்றக. 

எண் = மசனாரதம்; மனசு; கணக்கிடுறக எட்டுத் 

திக்கு. (எண்ணிலும் வரும்: திருவாய், 1. 10. 2.) 

எண்கு = கரடி (கான எண்கும் குரங்கும்: 6. 10. 6.) 

எண்சடாளீசன் = எட்டுத்சதாள் கறள உறடய ஈசன். 

(எண் சடாளீசரக்்கு எழில்மாடம்: பபரியதிரு: 6. 6. 8.) 

எண்சடாளி = துரற்க. 

எத்தகம் = அகம் (கிருஹம்); அதிசயம்; 

விலக்ஷணதாந்யம். 

எத்தறனகுளிக்குநிற்கும் = பரிமளம் பல 

எண்பணய்க் குளி வறரயிலும் நிற்கும். 

எத்தாது = எட்டாது. 

எதிரச் ்பசறிக்க = எதிர ்நீசச்லா கப ்சபாக. 

(பபருங்காற்றற எதிரச்ப்சறிக்க மாட்டா தாப ்சபாசல: 

திருபநடுந.் 21. வியா.) 

எதிரச்ூழல்புக்கு = (ஒருவறன அகப்படுத்துவதற்கு) 

எதி ராகச ்சூழ்சச்ியுடன் வந்து. (எதிரச்ூழல் புக்கு 

எறனத் சதார ்பிறப்பும்: திருவாய். 2.7.6.) 

எதிரத்ல் = ஒப்பாதல். (பிஞ்ஞ கன் 

தன்சனாபடதிரவ்ன்: நான்முகன். 8. 4.) 

எதிரப்்பறற.எதிரத்்து உத்தரஞ் பசால்லுறக. 

எதின் = சதால். 



எந்றத = என் தந்றத உபகாரகன்; ஸ்வாமி. 

எந்நாள் = எந்தக ்காலம்; அசநக காலம். 

எப்சபரப்்பட்ட = எப்படிப்பட்ட,  

எம்மனா = எமது ராஜாசவ; (எம்+மனா) எமது தாய் 

சபாசல பரிவனானவசன. (எம்+அனா) (எம்மனா என் 

குல பதய்வசம: பபரி-யாழ். 5. 4, 3.) 

எம்றமக்கும் = எற்றறக்கும்; எப ்பிறப்புக்கும். 

எம்றமத்பதாற்றி = எம்றமத் பதாடங்கி. 

எம்மறன = எம் தாயார.் எம்மசனாரக்ள் எம்றமப ்

சபான்சறார.் 

எம்மா = ரறக்ஷ; கட்டழகு. 

எம்மான் = எம்முறடய பிதா; எம்முறடய ஸ்வாமி. 

எய் = அம்பு; முள்ளம்பன்றி. 

எய்க்றக = இறளக்றக; (திரு வாய். 8. 8. 7.) பலஹா நி; 

(எய்த்த பசால்சலாடு : பபரியதிரு. 1. 3. 6.) 

எய்த்தல் = மனக்கிசலசம்; இறளத்தல். 

எய்த்து = இறளத்து. 

எய்தலர ்= கிட்டாதவரக்ள். 

எய்துறக = கிட்டுறக; அறடறக; பபாருந்துறக. 



எய்ப்பு = இறளப்பு; ஆபத்து. 

எய்யாது = ஓயாது; மறவாது. 

எய்யாறம = அறியாறம. 

எயில் = பட்டணம்; திரிபுரம்; (எயிபலரித்தான்) மதிள். 

எரி = சகட்றட நக்ஷத்திரம். (ஈடு, 5.8.7.) பிரகாசம் (எரி 

பகாள் பசந ்நாயிறு; திரு விருத். 82.) கிளி. 

எரிவு = சகாபம்.(இழந்தா பள ரிவினாலீரத்்து: 

பபரியாழ். 1.2.4.) 

எருத்தம் = கழுத்து,  

எருத்து = ககுத்து. 

எருமணம் = பசங்குவறள. 15 

எருறவ = கழுகு; கழுறத; பகாறுக்றக. 

எல் = தகுதி, இரவு. 

எல்கல் = எதிரத்்தல். 

எல்லவன் = சந்திரன். 

எல்லரி = றகம்மணி. 

எல்லி = ராத்திரி; (எல்லிப்பக பலன்னாது: பபரிய 

திருவந.் 19) ஸந்தியாகாலம். 



எல்சல = ஆசச்ரியசப்சால்; இரக் கசப்சால்; (திருமா. 

26.) எல்சல என்சன ஏடி-இறவ சதாழிறய 

முன்னிறலயாக ஸம்சபாதிப்பறவ. 

எல்றல = வரம்பு; முடிவு; காலம், (ஸமயம்). 

எல்றலசதிரி = மிக்க சாமரத்்திய சாலி. எல்றல 

நிலம்-ஸீமரப்ூமி ( முடி விடம்). 

எலி = கள்ளி. 

எலிபயலும்பன் = அற்பசக்தி யுள்ளவன். (எலிபயலும் 

பனான அடிசயன் பக்கலி லும் பசய்வசதா : ஈடு, 9.2.4.) 

எலுநன் = சதாழன். 

எவ்வம் = துன்பம். (எவ்வசநாய் தவிரப்்பான்: 

பபரியதிரு.- 9.10.2.) 

எவ்வல் = துன்பப்படுத்தல். (எவ்வும் பவவ்சவற்பபான் 

பபயசரான்: பபரியதிரு. 1.7.4.) 

எழல் = புறப்படுறக. 

எழநண்ணி = சபாக்கிசல பயாருப்பட்டு (எழ நண்ணி 

நாமும்: திருவாய். 9.5.10.) 

எழப்பரிய = அணுக அரிய; நிறனக்க அரிய. 

எழப்பாய்ந்து = உயரக்கிளம்பி; (எழப்பாய்ந்து 

பிடித்துக ்பகாள்ளும்: பபரியாழ். 1.4.7.) 



எழவாங்கல் = தூரப ்சபாதல். (முகங்காட்டாசத 

எழவாங்கி யிருக்றக : ஈடு, 4.7.2.) 

எழில் = வரண்ம்; இளறம; அழகு; நிறம்; நன்றம. 

எழிலி = சமகம். 

எழுறக = சபாறக. எழுசச்ி புறப்பாடு; உதயம்; 

பபருறம; ஞானம். (எழுசச்ி யாவது சதுரத்ச புவனத் 

துக்கும் நிரவ்ாஹனாக அளவுறடறம: ஈடு, 1.3.9.) 

எழுசச்ிபகாட்டுறக = புறப்பாடு பகாட்டுறக. 

(சகாயில் களில் பபருமாள் புறப்பாட ்டுக்கு 

அறிகுறியாகக ்பகாட ்டுவது வழக்கம். எழுசச்ி 

பகாட்டா திருக்க நிறன வின்றியிசல வந்து பகாடு 

நின்றார ்காண். திருபநடுந.் 21. வியா.) 

எழுத்திடுதல் = றகபயழுத்துப ்சபாடுதல். 

(எழுத்திட்டுத் தாருங்சகா பளன்ன, அப ்படிசய பலரும் 

எழுதி பயழுத்திடா நிற்கசப்சய்சத. ஈடு. 5.10.4.) 

எழுத்து = மாரப்வழுத்து; இன் னாருக்கு (அடிறம 

எனமார ்பில் இருக்கும் எழுத்து. தறலவிதி; பசால். 

திருப்பல். 10. வியா.) 

எழுத்து வாங்கல் = அடிறமப ்படுதலுக ்கறிகுறியாக 

மார ்பில் ஆண்டாள் பபயறர எழுதிக ்

பகாள்ளுறக.(சதவ ஜாதியானது எழுத்து வாங் 

கும்படியாக வாயிற்று: ஈடு, 1.3.11.) 

எழுதல் = சதான்றுதல்; வளரத்் தல். 



எழும்பூண்படல்லாம் = முறளக்கிற முறளபயல்லாம். 

எழுநரகம் = ஏழுவறகயான நரகங்கள்; கூடாசலம், 

கும்பிபாகம், அள்ள ல். அசதாகதி, ஆரவ்ம், பூதி, பசந்து 

என்பன. (இனி யார ்புகுவா பரழுநரக வா சல். 1-ஆம் 

திருவந.் 87.) 

எழுறம = ஏழு ஜந்மங்கள்: கால பமல்லாம். 

(எழுறமக்கு பமனதாவிக ்கின்னமுதத் திறன: 

திருவாய். 3.6.7.) 

எள்குதல் = இரங்குதல்; இகழ் தல். (எள் கலிராக மிலா 

தான்: திருவாய்:1.6.5.)பயந ்பதாடுங்குதல். (அடிப்பதற் 

பகள்கு நிறலயும்: பபருமாள், 7.8.) எய்த்த ல். 

(என்மகறள பயள்கி: பபரியாழ். 3.7.4.) வருந்துதல். 

(பசங்களம் பற்றி நின்பறள் குபுன் மாறல திருவிருத். 

77.) எள்கும் ஈடுபடும். 

எள்பநய் = நல்ல எண்பணய். 

எளிறம = புல்லிறம; ஸுலபம். 

எளிவரவு = ஸுலபமாறக; இழிவாறக. (எளிவருமியல் 

பினன்: திருவாய்; 1.2.3.) 

எற்றுதல் = புறடத்தல்; எறிதல்; உறதத்தல்; இடித்தல். 

எற்சற = என்சன; ஆசச்ரியக் குறிப்பு.(எற்சறசயா: 

பபரிய திருவந.் 5.) 

எறக்பகாழிக்க = சமசல தள்ள. 



எறட்டுதல் = வீசிபயறிதல். (பபரியதிரு. 8.5.3. வியா.) 

எறிக்றக = ஒளி வீசுறக. 

எறிறக = அறுக்றக; அளிக்றக. 

எறிஞர ்= சத்ருக்கள். 

எறிதருறக = வீசுறக. 

எறிப்பு = ப்ரகாசம். 

எறும்பி = யாறன. 

எறுழ் = வலி; தூண். 

எறுழி = பன்றி. 

என்பு = புல்லு; எலும்பு. 

என்பசய்யானாய் = என்ன பசய் யாதானாய். 

என்கிற கணக்கிசல = என்கிற பிரகாரத்திசல; 

மரியாறதயிசல. 

என்றிய = எதற்காக. (ஈடு, 7.9. 2.) எப்படி. (ஈடு, 4.10.11.) 

என்சறய என்னில் = ஏபனன் னில் (என்சறய பவன் 

னில் பிரிறவ ப்ரஸங்கித்த சபாசத 

பிரிவுதானாமத்தறன யிசற: திரு விருத். 30. வியா.) 

என்னம்பது = எதுதான். 



என்றனமார ்= தறமயன் மார;் ஆணுடன் பிறந்தார.் 

(சவறலப ்பிடித்பதன்றன மாரக்ள் ஓட்டி பலன்ன 

விறளயாட்சடா: நாய்ச ்சி. 3.5.) என்சன என்பாரும் 

இல்ல-ஐசயா என்பாரும் இல்றல. (திருவாய். 9.1.3.) 

ஏ = விளி; இகழ்சச்ி; சதற்றம்; வினா; எண்; பிரிவு 

நிறலக ்குறிப்பு; ஈற்றறச; எய்தல்; அம்பு. 

ஏக்கம் = பயம்; விசாரம். 

ஏக்கற்றவன் = எய்யக்கற்றவன். 

ஏகாந்தம் = அத்விதீயம்; (இன் பனாருவரில்லாத 

இடம்: நிசச்யம்; ரஹஸ்யம். 

ஏங்கல் = ஒலித்தல்; இரங்கல்; பயப்படல்; அழுதல். 

ஏங்கி = இறளத்து; பயப்பட்டு; விசாரப்பட்டு,  

ஏங்குறக = பபாருமுறக; அழுறகயின் விகாரம். 

ஏசச்ு = ஏசுறக; பழிப்பு. (பாவி காளுங்களுக்சகசச்ுக் 

பகா சலா: நாய்சச்ி, 12.8.) 

ஏசறுறக = துக்கப ்படுறக; பழிக்றக. (ஏசறு மூரவர ்

கவ்றவ : திருவாய். 5.3.1.) 

ஏசுதல் = பழித்தல். 

ஏட்சி = எழுசச்ி. 

ஏடி = என்னடி. 



ஏடு = இதழ்; மலர;் பபால் லாங்கு; பால்-ஆறட; 

ஸூக்்ஷம சரீரம்(ஏடு நிலத் திலிடுவதன் முன்னம்: 

திருப்பல்.4.) 

ஏண் = எல்றல; உயரச்ச்ி. (ஏணி சலனிருந்சதன்: 

பபரியதிரு. 1.6.1.) 

ஏணம் = மான். 

ஏணி = ஏறுகருவி. (பபரியாழ்: 4.9.3.) 

ஏத்தல் = துதித்தல்; பபருறம. 

ஏதம் = வருத்தம்; குற்றம்; பபால்லாங்கு. 

ஏதி = ஆயுதம்; வாள். 

ஏதலன் = சத்துரு.ஏதலனின்னு யிறரவவ்வி: 

பபரியதிரு. 1.7.4.) 

ஏந்தல் = சதங்கல்; தாங்கல். (திருசச்ந்த. 6.) 

ஏந்துறக = வஹிக்றக. 

ஏமம் = காவல்; (ஏமப ்பபருந்து யில் மந்திரப ்

பட்டாசளா: திருப்பா. 9.) சாமம்; இரவு; றமயல்; 

ஏமாப்பு. 

ஏமாந்துசபாறக = ஏமாறுறக. 

ஏமாற்றம் = பதளிவின்றம. (ஏமாற்ற பமன்றனத் 

தவிரத்் தாய்: பபரியாழ்: 2.7.8.) 



ஏய்றக = பபாருந்துறக (ஏய்ந ்தசபழ்வாய்: 

பபரியதிரு. 1.7.3.) ஒத்திருக்றக. (பாசலய்தமிழர:் 

திருவாய். 1.5.11.) 

ஏய்த்தல் = ஒத்தல்; பபாருந்த விடுதல். 

ஏயான் = தகாதவன். (ஏயா னிரப்ப : பபரியதிரு. 1. 5. 

6.) 

ஏயில் = இறச. (ஈடு, 4. 6. 2.) 

ஏர ்= அழகு. கம் 

ஏரப்ு = எழுசச்ி. 

ஏரவ்ு = ஒப்பு. 

ஏரண்டம் = ஆமணக்கு. 

ஏல் = பபாருத்தம்.. 

ஏலக்சகாலி = ஏற்கசவ விசா ரித்து. (ஈடு, 2. 8.7.) 

ஏலம் = நறு நாற்றம் (ஏல நாறு தண்டடம் பபாழில் : 

பபரியதிரு. 1.2.1.) மயிரச் ்சாந்து;  

ஏலம். எலா = தகுதி இல்லாத. (ஏலாப ்பபாய்களுறரப ்

பாறன : நாய்சச்ி, 14.3.) 

ஏலும் = ஏற்கும். 

ஏவல்ல = எய்யவல்ல. (ஏவல்ல பவந்றதக்கிடம்: 2-ஆம் 

திருவந.் 73.) 



ஏவலர ்= அம்பு. 

ஏவாய = எய்யப்பட்ட. 

ஏவு = அம்பு; ஏவுறக. 

ஏவுண்ட = எய்யப்பட்ட. 

ஏழ்சச்ி = எழுசச்ி. (ஏழ்சச்ிக் சகடின்றி: திருவாய். 3. 2. 

4.) 

ஏழ்றம = ஏழு. (ஏழ்றமப ்பிறப்புக்கும் சசமம் : திரு 

வாய். 1.6.9.) 

ஏறழ = அறிவிலாதவன். (ஏறழ ஏதலன் : பபரிய திரு. 

5.8.1.) பபண்,  

ஏறழறம = ஹீ நஸ்த்திதி; அறியாறம. 

ஏற்கசவ = முன்பாகசவ. (ஏற் கசவ கடலிடங் பகாண்ட 

வறன; ஈடு, 3. 6. 2.) 

ஏற்பன = தக்கன. (திருப்பள் 8.) 

ஏற்பு = சயாக்யறத (தகுதி). 

ஏற்றிலக்றக = அதிகச ்சம்பளம். (ஏற்றிலக்றக 

பபற்றுண் கிற மிடுக்றகயுறடய : ஈடு, 7. 45 5. RA 

ஏற்றுறக = உயரத்்துறக. 

ஏற = முடிய; உயர; அதிகமாக. * 

ஏறவாங்குறக = விலகுறக. 



ஏறசவறி = முடிய ஏறி. 

ஏறிட்டுக ்பகாள்ளுதல் = சமசல சபாட்டுக ்

பகாள்ளுதல். (கருமுக மாறல சபாசல எடுத்சதறிட்டுக ்

பகாண்டு சபானான்: ஈடு, 1.3.1.) 

ஏறினப்ரசயாஜநம் = பலித்தப ்பிரசயாஜநம். 

ஏறு = சிம்ஹ ம்; விருஷபம்; பவட்டு சவதறன; 

பகாட்டு சவதறன.(வாசளறு காணத் சதசளறுமாயுமா 

சபாசல: ஈடு, 3. 9. ப்ர. சவசலறு படத் சதாசளறு 

மாய்ந்தாற் சபாசல என இறறயனார ்களவியலுறர 

கூறுவதும் காண்க.) 

ஏறுறக = முடிறக; சமசல சபாறக; ஆசவசிக்றக; 

(ஈசன் வந்சதறக்பகாசலா: திருவாய். 5.6.1.) 

ஏறுவான்சாருங்குதிறர = ஏறு கிற நலக் குதிறர. 

ஏன்று றக = பபாருந்துறக. (ஏன்சறனடிறம: நான்மு 

கன். 95.) 

ஏன்று பகாண்டு = ஏறிட்டுக ்பகாண்டு. 

ஏனம் = பன்றி; பாபம்; (ஏநஸ்). 

ஏபனன்னுதல் = சிறிது கவனித் தல். (ஐசுவரியம் 

மிக்கால் பந்துக்கறள ஏன் என்ன லாகாசதா. திருப்பா. 

10 வியா.) 

ஏசனார ்= மற்றறசயார.் 



ஐ = அழகு; பமன்றம; சகாறழ; அரசன்; குரு; பிதா; 

இருமல்; சாரிறய. ஈடுபடுறக-அடிப்படுறக; துக்கம்; 

சநாவு படுறக. 

ஐங்கறணயான் = காமன். 

ஐங்கரன் = கணபதி. 

ஐசுறகசு = அத்யற்பம். (ஐசு றகசான இருடப்காழுந்து 

கறள: திருவிருத் 69.வியா.). 

ஐஞ்சீலம் = கற்பூரம்; லவங்கம், தக்சகாலம்; ஏலம்; 

சாதிக ்காய். 

ஐஞ்ஞூறு = ஐந்நூறு. (ஈறரஞ் நூபறப்பபாழுதும்: 2 ஆம் 

திருவந.் 77.) 

ஐஞ்றஞ = ஆடு; அழகு; அறிவு சகடன். 

ஐது = நுண்ணியது; அழகியது; பமல்லியது. 

ஐதுபநாய்தாக = மிகவும் அற்ப மாக. 

(அனந்தன்பாலும் கருடன் பாலும் ஐது பநாய் தாக 

றவத்து: பபரியாழ். 5. 4. 8.) 

ஐம்பால் = ஐந்து வறகயாக முடிக்கும் கூந்தல். (மட 

வாறரம் பால றணயும்: பபரியதிரு. 7. 5. 3. என்னு 

மிடத்து, “ஐம்பா பலன்று அஞ்சு வறகயாக மயிர ்

முடிறயச ்பசால்லுகிறது எனப ்பபரியவாசச்ான் 

பிள்றள வியாக்கியா நமருளினார.் 



ஐந்து வறகயாவன: = பகாண்றட, குழல், பனிசற்ச, 

முடி, சுருள் என் பன. இனி, ஐந்து தன்றம கள் 

பகாண்டதாகக் கூந்தறலக ்கூறுதலுமுண்டு. பபரிய 

வாசச்ான் பிள்றளசய 'ஐம்பாசலாதிறய 

யாகத்திருத்திறன'' என்னுமிடத்து (திருபவழுக.்) ஐந்து 

லக்ஷணமுறடய திருக்குழற் கற்றற '' என 

வியாக்கியாநம் பசய்தருளினார.் 

ஐந்து லக்ஷணங்களாவன: = பமன்றம, குளிரச்ச்ி, 

நாற்றம், பநடுறம, கறுப்பு என அரும்பதம் கூறுகிறது. 

(பபரிய திருபமாழி. 7.5.3.) கந்தம், மது, மாரத்வம், 

ஸ்நிக்தறத, இருட்சி என ஐந்துவறக என்கிறது 

அரும்பதம். இவ்வாசிரியர ்“சுருண்டு, பநய்த்து, 

கறுத்து, பமன்றமயுடன் நீண்டிருத்தல்" மயிரம்ுடி யின் 

ஐந்து குணங்கபளன் கிறார.்) 

ஐய = அதிசயிக்கத்தக்க; அழகு வாய்ந்த. 

ஐயம் = உபாதானம் (பிசற்ச) இடுறக; ஸம்சயம்; கப ்

பறர (பிசற்சக்கலன்), சிறு பபாழுது, அனுமானம். 

ஐயமார.்மூத்தவரக்ள்; முனிவரக்ள். 

ஐயர ்= முனிவர;் சதவர.் 

ஐயன் = ஸ்வாமி; அப்பன்; மூத் சதான்; சாத்தன். 

ஐயன்பாழி = சாஸ்தா சகாயில். (ஈடு, 1. 1.5.) 

ஐறய = துரக்்றக; காளி; தறலவி; அருந்தவப்பபண் 

றம; இறடசச்ி. 



ஐ வறகப்பபான் = பஞ்ச சலாஹம். (பபான், பவள்ளி, 

பசம்பு, இரும்பு, ஈயம் இறவ பஞ்ச சலாஹங்கள்.) 

ஐவனம் = மறலச ்சாரலில் விறளயும் பநல். 

ஓக்க = ஒரு மிக்க (ஒக்கத் பதாழுகிற்றிராகில்: திரு 

வாய்: 5.2. 10.) ஒக்கம்.உயரச்ச்ி; ஊரப்்பபாது. 

ஒக்கல் = சுற்றம். 

ஒக்கலிக்றக = வாத்ய விசசஷங் பகாட்டுறக. 

ஒக்கறல = பக்கம்; இடுப்பு. 

ஒக்குசமல் = தகுமானால்; பகாப ்பளிக்குமானால்; 

உசபக்ஷிக ்குமானால். 

ஒசித்தல் = இறுத்தல். (சபாரக் ்சகாபடாசித்தனவும்:1 - 

ஆந,் திருவந.் 27.) 

ஒசிதல் = முறிதல். (பதாடுங் காபலாசியுமிறட : திரு 

விருத். 37.) தளருறக; பர வசமாறக. 

ஒசிவு = ஸம்சபாகத் தளரச்ச்ி. 

ஒட்டி = ஒடப்டாட்டி; ஒட்டி நிற்கும் பபாருள்; ஒட்டிக ்

பகாண்டு. 

ஒட்டு = கூடுறக ( ச சருறக); 

ஸத்ருசமாறக.(ஒட்டுறரத் an திவ்வுலகுன்றன: 

திருவாய். 3.1.2.) 



ஒட்டுறக = இறசறக(யாபனாட ்டிபயன்னுள்: 

திருவாய். 1. 7. 7.) ப்ரதிஜ்றஞ பசய்றக; (தாபனாட்டி 

வந்து : திருவாய். 1.7.7.) பறசயறுறக. (நாக்கு ஒட்டுமா 

சபாசல: ஈடு, 1. 3. 9.) 

ஒட்டுவட்டில் = கலசப ்பாறன; ஆராதறன வட்டில். 

ஒடிபயறிறக = காட்டு வழியிசல யிரண்டருகும் 

மரத்றத பவட்டித் தள்ளுறக; அரத்் தஜீவகப ்

பண்ணுறக (குற்றுயிராக் குறக;) (கண்ணழ 

காசலயாயிற்று இவறர பயாடிபயறிந்தது: ஈடு, 3. 4. 2.) 

ஒடுக்கம் = பவட்கம். 

ஒடுக்குமாடு = திருட்டு ச ்பசாத்து; சசரத்்த பசாத்து; 

இறடசய வந்த பசாத்து; முட்டுக்சகால்; பகாள்றளச ்

பசாத்து. (ஈடு, 5. 3.9.) 

ஒடுங்கல் = ஸங்சகாசம்; இறளப்பு; குவிறக. (தடம் 

சபாபதாடுங்க: திருவிருத். 76.) 

ஒண்ணுறக = இயலுறக. 

ஒண்ணுதல் = ப்ரகாசமான பநற்றிறய உறடய 

பபண். (ஒண்ணுதல் மாறம: திரு விருத். 50.) 

ஒண்றம = அறிவு; விளங்குறக; சல்ாக்யறத. 

ஒத்த = நியாம்யனாக இறசந்த. 

ஒத்ததரத்தனாய் = ஒத்திருந்து. 

ஒத்தல் = நீங்கல்; ஒத்தல். 



ஒத்துதல் = அறிதல்; ஒற்றுதல்,  

ஒதுங்கல் = சபாகல்; ஒதுங்குறக. 

ஒப்பமிடுறக = பமருகிடுறக; 

ஓறலக்பகாப்பமிடுறக. 

ஒப்பறன = அலங்காரம், உவறம. 

ஒப்பு = இறசவு; உவறம; கட்டழகு. 

ஒப்பூண் = ஸஹசபாஜநம்; ஸமமாகச ்சாப்பிடுதல். 

ஒரு = ஆடு. 

ஒருக்கடுத்தல் = ஸமமாக நிறனத் தல். 

(திருக்கடித்தானமு பமன்னுறடச ்சிந்றதயும் 

ஒருக்கடித்து: திருவாய். 8. 6.2.) 

ஒருக்கணித்தல் = ஒரு பக்கமாகச ்சாய்ந்து படுத்தல். 

(ஒருக்கணித் சதாமல் லாந்சதா கண் 

வளரந்்தருளுகிறது: திருமா. 23. வியா.) 

ஒருகுண்டு.அடக்குண்டு. 

ஒருக்பகடுத்து = ஒரு தன்றமயாக எடுத்து. 

ஒருக்கு = ஒரு தன்றம. 

ஒருகுறலக்காய் = ஒசர குலத்திலுதித்தவன். 

ஒருங்க = ஒருப்படிப்பட (நின தாள் ஒருங்கப ்பிடித்து: 

திரு வாய்: 5. 8. 8.) 



ஒருங்கவிடுறக = ஸமாதானம் பண்ணுறக; 

ஒன்றுபடுத்துறக. 

ஒருங்காக = ஒருபடிப்பட்டதாக. 

ஒருங்சக = ஓரிடத்திசலசய சபாக(ஒருங்சகபிறழறவத் 

தார ்: திருவிருத். 4. 5.) 

ஒருசச்ரித்தல் = கதறவசச்ிறிது திறத்தல். (கதறவ 

ஒருச ்சரித்து : ஈடு. 10.8.3.) 

ஒருத்தல் = புலி; யாறன. 

ஒருத்தறலத்து = ஏகீபவித்து; ஒருமித்து. 

ஒருத்தறலத்தல் = ஒருமித்தல். 

ஒருதறல = ஒருதட்டு; (ஒரு பக்கம்.) நிசச்யம். 

ஒருதறலக்காமம் = ஒரு பக்கமான காதல். 

ஒருதறலயானால் = ஒரு பக்கமானால். 

ஒருநான்று = ஒரு நாள். (ஒரு நான்று தடிபிணக்சக; 

திரு வாய்; 6.2.7.) 

ஒருநிறல = பிடிவாதமாய் நிற்றக. 

ஒருநீரச்ச்ாவி = ஒருமறழயில் லாசத பட்டுப்சபாறக. 

ஒருப்பட = உத்சயாகிக்க; தத் பரறத பகாள்ள; (கவ 

னிக்க.) 



ஒருப்படுத்துதல் = வழிவிடுதல். (திருவணுக்கன் 

வாசலள வும் ஒருப்படுத்தி; ஈடு, 7. 3. ப்ர.) 

ஒருப்பாடு = உத்சயாகம்: கார ்பயௌன் முக்யம். 

(பசயலி லீடுபடல்) (ஈடு, 6.1.8.) 82 

ஒருபடி சாத்தினாப்சபாசல = வஜ் ரப்படி; 

மாணிக்கப்படி; முத் துப்படி; ஆபரண விசச ஷம் 

சாத்தினாப்சபாசல. 

ஒருபடிப்படுதல் = ஒருவிதமாகு தல். (ஈடு. 6. 8. 4.) 

ஒருபாட்டம் = ஒருபாறல் மறழ. (ஒருபாட்டம் மறழ 

விழுந ்தாற்சபாசல: ஈடு, 4. 5. 2.) 

ஒருசபாகி = நடுசச்ுவர ்இல்லாத பவளி; ஒசர விஷயம். 

(காலத்றதயறடய ஒரு சபாகியாக்கி: ஈடு, 9. 3. 10.) 

ஒருசபாலியாக = ஒரு ப்ரகாரமாக. 

ஒருமறட பசய்தல் = ஒசர விஷய மாக்குதல். 

ஒருமரம் = பசம்மரம். 

ஒருமாரப்வழுத்தாக்கி = பபாறுப்பித்து; 

அடிறமயாக்கி. 

ஒருமுகஞ்பசய்றக = ஒசர சநாக்க மாகுறக. 

ஒருறம = விறல; ஏகத்வம்; நிசச்யம்; ஒற்றுறம. 



ஒருறமப்படல் = நன்கு மனத் றதச ்பசலுத்துறக. 

(சாஸ் திரங்களிற் பசால்லுகிற வழிசய பநஞ்சு 

ஒருறமப ்பட்டு; ஈடு, 10. 4. 10.) 

ஒருவந்தம் = சம்பந்தம்; நிசச்யம். 

ஒருவர ்கூறறறய எழுவர ்உடுக்றக = கலஹத்திசல 

ஒரு வர ்புடறவறய ஏழு சபர ்பறிக்றக; தாரித்ரியத்தி 

னாசல ஒருவர ்புடறவறய ஏழு சபர ்உடுக்றக. (ஒரு 

வர ்கூறறறய எழுவருடுக் கிறசதசம்; ஈடு, 5. 9. 7.) 

ஒருவு = ஆடு; நீங்குறக. 

ஒருவுதல் = விடுதல்; நீங்குதல். 

ஒல் = முடிவிடம். 

ஒல்கி = ஒடுங்கி. 

ஒல்கிபயால்கி = அடிசமலடி றவத்து. 

ஒல்லாறம = இகழ்சச்ி; அவாவின்றம. 

ஒல்றல = த்வறரயாய். (ஒல்றல நீசபாதாய்; திருப்பா. 

15.) 

ஒலி = இடி; ஓறச; காற்று; சப்தம். 

ஒலியல் = புடறவ (ஆறட); சநாய்; வீதி; நதி; சதால். 

ஒலுகுதல் = ஒடுங்குதல். 

ஒவ்வாறம = பபாருந்தாறம. 



ஒவ்வுதல் = பபாருந்துதல். 

ஒவ்சவாக்குழி = பாலர ்நிலத் தில் விரலால் எழுத்பதழு 

திப ்பழகும் குழி. (பகவத் விஷயத்தி பலாவ்சவாக் 

குழியிடாசதயிருக்கிற; ஈடு, 5.6.2.) 

ஒழுக = இறசய. 

ஒழுகல் = பநடுகல்; ப்ரவாஹம். 

ஒழுகாத = பசால்வழி வராத. 

ஒழுகுறக = கூடப ்சபாறக. 

ஒழுறக = பண்டி. 

ஒழிஞ்சான் முட்டு = உறுப்பாகாத முட்டு. 

ஒள்ளி = பபான்; சுக்கிரன். 

ஒளி = மறறறக; மறறவிடம்; பிரகாசம். 

ஒளியம்பு = மறறந்திருந்து எய்யும் அம்பு. 

ஒளியிறழ = ஒளிரும் அணிகள்; ஆத்ம பூஷணங்கள். 

ஒளிவட்டம் = கண்ணாடி; சக்க ராயுதம்; பிரறப. 

(சுற்று பமாளி வட்டம் சூழ்ந்து; பபரியாழ். 1. 4. 3.) 

ஒளிவறள = அநந்யாரஹ் சின் னம். (பகவானுக்சக 

உரிறம பபற்றதற்கு உரிய அறடயாளம்.) 

ஒளிறு = பவளுப்பு; பிரகாசம். 



ஒற்கம் = ஒடுக்கம்; வறுறம; லஜ்றஜ; குறறவு: 

தளரச்ச்ி,  

ஒற்றறக்குறழ = ஒருகாதில் ஆபரணம். (பலராமன் 

ஒற்றறக ்குறழயினனாகக ்

கூறப்படுகிறான்.ஒருகுறழய வன் மாரப்ில் ஒண்டார ்

சபால்: கலித், 105.11.) 

ஒறுத்தல் = சநாவு படுத்துதல். 

ஒறுவாய்சபாதல் = பக்நமாதல்; வாய் ஒடிதல். 

ஒன்றுதல் = கூடுதல்; ஒருப ்படுறக; சசருறக. 

ஒன்னலர ்= சத்ருக்கள். 

ஒன்னார ்= சத்ருக்கள். 

ஓ = வியப்புக்குறிப்பு: மகிழ்சச்ிக் குறிப்பு: இரக்கக் 

குறிப்பு. 

ஓக்கம் = உயரம்: பபருறம. 

ஓக்குதல் = உயரத்்துதல் : தரு தல் : ஆக்குதல்: (ஓக்கி 

சனன் என்றனயும்: 2 ஆம் திருவந.் 59.) 

ஓங்கல் = உயரவ்ு; மறல; தறலவன். ஓசச் அடிக்க. 

ஓசச்ல் = ஓட்டல்: அடித்தல். 

ஓசச்ி = அடித்து. 



ஓசழக்கு = அநாதரம்; (பபரிதா கக்பகாள்ளாறம.) 

(ஒரு சிலாமாத்திரத்றத பயடுத் தாற் சபாசல 

ஓசழக்காகச ்பசால்லுகிறாள்; திருபநடுந.் 13. வியா.) 

ஓசறன = நாலுகாதம், (சயாஜ றந.) 

ஓறச = ஒலி; கீரத்்தி; பாட்டு: 

வாறழ. ஓட்டருதல் = ஓடிவருதல். 

ஓட்டற்றபபான் = அபரஞ்சி. கல் மஷமற்றது; 

ஓடறவக்கப ்சபாகாத பபான். (ஓட்டற்ற பசம்பபான் 

சபாசல; ஈடு, 1.10.9.) * 

ஓட்றட = ஓடு; (மூன்றாம் சவற் றுறம யுருபு) ஒத்த. 

ஓடறவத்தல் = நிஷ்கரஷ்ித்தல். 

ஓடித்திரிதல் = அறலதல். (ஓடித் திரியும் 

சயாகிகளும். திரு வாய். 8.8.9.) 

ஓடுறக = நறடயாடுறக; (ஓடாத சதாள்வலியன்; 

திருப்பா. 18.) சநரிடுறக; தீரம்ானிக்றக. (இதிசலாடு 

கிற விஷயம் என்பனன் னில்: ஈடு, 2.9. ப்ர.) 

ஓறட = முகப்படாம்; சசாடு; பட்டம்; கிடங்கு; நீர ்

நிறல; மறலயின் வழி; மணிப்பட ்டம். 

ஓணம் = ஆறு; திருசவாணம். 

ஓணவிழவு = திருசவாண உத்ஸ வம். (ஓணவிழவி 

பலாலி யதிர; நான்முகன் 41.) 



ஓத்து = அத்யயனம்; (சவத சமாதுறக) சவதம், 

(மாதவன் சபரப்சால்லுவசத ஓத் தின் சுருக்கு. 

2-ஆம் திரு வந.் 39.) 

ஓதம்சீற்றத்தீ = வடவா முகாக்நி. 

ஓதம் = உப்புறக; ஈரம்; பவள்ளம்; கடல்; அறல. (கட 

சலாதங் காலறலப்பக ்கண் வளரும்;  

1 ஆம் திருவந.் 16.) 

ஓதல் = அத்யயனம். 

ஓதனம் = உண்டி: சசாறு; பபருறம. 

ஓதி = பபண்களின் தறலமயிர:் அத்யயனம். 

ஓபாதி = ஒப்பு; அம்சம். (நம் சமாபாதியா லுள்ள ரக்ஷ 

ணம்; ஈடு, 5.4. ப்ர.) 

ஓம் = அங்கீகாரம்; (ஆம்ஏ னல்.) ஆசச்ரியம். 

ஓம் பகாடுத்து = அநுமதி பண்ணி. 

ஓம்பறட = காவல்; காக்குமிடம். 

ஓம்பி = சபணி; பாதுகாத்து; வளரத்்து. 

ஓம்புறக = சபணுறக; பாதுகாக்றக; வளரக்்றக. 

ஓறம = மாமரம். 

ஓய்வு = ஒழிவு; தளரவ்ு; முடிவு. 



ஓய்றக = பலஹா நி; முடிறக; அழிறக. (ஒன்றுசம 

பதாழ நம்விறன சயாயுசம: திரு வாய். 3.3.8.) 

ஓரச்ச்ி = ஆராய்சச்ி; உணரச்ச்ி. 

ஓரத்ல் = ஆராய்தல்; உணரத்ல். 

ஓரந்்து = ஆராய்ந்து. 

ஓரப்்பால் = விசாரிப்பால்; (ஆராய்ந்தறிறகயால்.) 

(ஓரப்்பாலிவ் பவாண்ணுத லுற்ற நன்சனாயிது சதறி 

சனாம்: திருவாய். 4. 6. 1.) 

ஓரப்்பு = விசாரித்தறிறக; பபாறுறம. 

ஓரப்ு = ஆராய்றக. 

ஓரற்ம = ஒற்றுறம; ஒசர சநாக் கம். 

ஓரவ்ு = நிரூபணம்; ஓரப்ு. 

ஓரம் = பக்ஷபாதம்; ஸஹாயம்; நுனி. 

ஓரளவிசல = ஒரு அவஸரத் திசல. (ஒரு ஸமயத்திசல.) 

ஓராண்வழி = பதாடரந்்து வரும் ஸம்பிரதாயம். 

(ஓராண் வழியாயுபசதசித்தார ்முன் சனார;் 

உபசதசரத். 37.) 

ஓராபனாரு = ஏசதா ஒன்று. 

ஓறர = பபண்கள் குழாம்; மகளிர ்விறளயாட்டு; 

இராசி; முகூரத்்தம்; சநரம். 



ஓபரான்று = ஒவ்பவான்று; (ஓபரான்று தாசன யறம 

யாசதா: சதசிக தனியன்,) 

ஓலக்கம் = ஆஸ்த்தான மண்ட பம்; 

பகாலுவீற்றிருக்றக. (நாசளாலக்கமருள; திருப ்பள் 9.) 

ஓலக்கவாரத்்றத = கூட்டத்திற் பசால்லும் 

பயனில்லாத டம்பப ்சபசச்ு. 

ஓலம் = சப்தம்; அபயக்குரல். 

ஓலமிடல் = அபயக ்குரலிடுதல். (ஓலமிட்டு நானறழத் 

தால்; திருவாய். 4. 3. 6.) 

ஓறல = பறன ஓறல; காதணி. 

ஓறலப்படாத நூல் = எழுதப்படாத சவத சாஸ்திரம். 

ஓறலப்புறம் = உத்தரவு; (ஓறலப ்புறத்திற் பசல்லாத 

சதசத் திசல எடுத்து விடும் ராஜாக்கறளப ்சபாசல.) 

சாஸ்திரம். (ஓறலப்புறத் திசல சகட்டுப ்சபாறக 

யன்றிக்சக.) 

ஓறலமுறி = ஓறலசச்ீட்டு. 

ஓவி = ஓவியம். (ஓவி நல்லார;் பபரியதிரு. 2. 8. 7.) 

ஓவியம் = சித்திரம். 

ஓவியர ்= சித்திரகாரர,்  

ஓவிற்று = முடிந்தது. (கூப்பீடு ஓவிற்று; ஈடு, 2. 9.1.) 



ஓவுதல் = ஓய்தல். (ஓவுதலின்றி யுன் கழல் 

வணங்கிற்றி சலன்; திருவாய். 3. 2. 8.) 

ஔறவ = தாய்; ஒரு பபண் புலவர.் 

ஒளவியம் = மனக ்சகாட்டம்; பபாறாறம; வஞ்சறன. 

கங்கணம் = றகவறள; ரக்ஷா பந்தனம். 

கசச்ு = பகாங்றகக்கசச்ு. 

கசிறக = ஈரமாறக; பநஞ்சு பநகிழ்றக. 

கறச = பறச; சாட்றட; (அடிக்கும் சவுக்கு.)(உபாத் 

தியாயன் றகயில் கறச கண்டு; திருமா. 11. வியா.) 86 

கட்கிலி = கண்ணுக்குப் புல னாகாதவன். (கட்கிலீ 

உன் றனக ்காணுமாறருளாய்; திருவாய். 7. 2.3.) 

கட்கண் = ஊனக்கண். (உட ்கண்ணாற் காணாத அவ் 

வுருறவ; பபரிய திருவந.் 28.) கட்டக்குடி கஷ்டப்படும் 

குடும் பம். (ஈடு, 2. 2. 3.) 

கட்டக்குடியன் = பபால்லாதவன். 

கட்டடங்க = முழுதும். (கட்ட டங்க இவறனசய 

பசால்லு றகயாசல; ஈடு, 3. 4.6.) 

கட்டணம் = கட்டடம். 

கட்டம் = கஷ்டம். (கட்டசம காதல்; திருவாய். 7. 2. 

கட்டல் = கறளபயடுத்தல். 



கட்டழிதல் = கூட்டுக்குறலதல். (சரீரம் கட்டழிந்து; 

ஈடு, 6.1.4.) 

கட்டழித்தல் = நிறல குறலத்தல். (இலங்றக 

கட்டவிழ்த் தவன்; திருசச்ந.் 5. 4.) 

கட்டறள = திருத்தம்; அளவு; (கழுத்சத கட்டறளயாக 

நீறர முகந்து: ஈடு, 5. 6. 8.) 

கட்டறளப ்படுதல் = ஒழுங்கு படு தல்; (சவதம் 

கட்டறளப ்பட்ட து: ஈடு, 6. 5. 8.) (காவலான் உறடறம; 

கட ்டறளப்பட்ட லங்றக பயன்றக; திருபநடுந.் 20. 

வியா,) 

கட்டு = அரண்; பந்தம்; மரி யாறத. (கற்புறடயாட்டி 

யிழந்தது கட்சட; திரு வாய். 6.6.10.) 

கட்டுறக = நிரஸிக்றக; (1.3.6. ஈடு.) பிணிக்றக; 

சபணுறக. (நான் என் னுடம்றபக ்கட்டிக் பகாண்டு 

கிடக்கசவா : ஈடு, 4. 8. 9.) 

கட்டுறர = நற்பசால்; பதளி வுச ்பசால். (திருமாசல 

கட்டுறரசய; திருவாய். 3.1.1.) 

கடக்றக = தாண்டுறக. 

கடகு = ரக்ஷகம்; பரிறச. 

கடம் = ஆறனமதம்; காட்டு வழி; பாபம். (கடமுண் 

டார ்கல்லாதவர;் நான் முகன். 5.2.) 

கடறம = வரியிறுக்றக,  



கடவுள் = சதவறத. 

கடன் = கடறம; பாபம்; ருணம். 

கடா = மதம்; ஆண் ஆடு; வினா. 

கடாய் = நடத்தி. 

கடாவுறக = பிரசயாகிக்றக; / (கடாயின 

பகாண்படால் கும்; திருவிருத்: 6.) ஊரற்க, (புள்றளக ்

கடாவு கின்ற வாற்றற; திருவாய். 7. 3. 1.) 

கடி = சிறப்பு; சதன்; பபருறம; அழகு; ஒளி; புதுறம; 

அரண்; பசவ்வி; பரிமளம். 

கடிது = சீக்கிரம். பபரி 

கடிப்பு = குண்ட லம். 

கடியன் = கடுறமயானவன்; ஸ்வகாரய்பரன்; (தன் 

னலசம கருதுபவன்.) கடிறு.யாறன. (கடிறு பல 

திரிகானதரிறட; யாழ்: 3.2.6.) 

கறட = வாயில்; (கறட திற வாய்; திருப்பா; 8.) தலக் 

கறட; இடம்; கீழ்றம; கறடசி; பாகவத சசஷத்வம். 

கறடக ்கூட்டு = நிரவ்ஹிக்றக. (கிருஷ் ணனி தற்குக ்

கறடக ்கூட்டனாகவுங் கட வன்; திருப்பா : 1. வியா.) 

கறட கட்டுறக = நிறுத்துறக. 



கறடத்தறல = கறடத் தறல வாயில். (கறடத் தறல 

யிருந்து வாழுஞ் சசாம் பறர யுகத்திசபாலும்; 

திருமா:38.) 

கறடப்பணிக் கூடம் = பிடரியில் பகாக்குவாய் 

முதலான பூஷணங்கள் பசய்யுமிடம். 

கறடப்பிடிக்றக = பிடித்து விடாசத யிருக்றக,  

கறடயர ்= மூங்கிற் பறறயர;் மருத நிலத்தவர.் 

கறடயா = கறக்கிறமூங்கிற்கலம்; துஷ்டப ்பசு. 

(கறடயா வின் கழி; திருவாய். 4. 8. 

கண் = கிருறப; இடம்; நிரவ்ா ஹகன்; நயநம்; விலக்ஷ 

ணன்; பீலிக்கண். 

கண்குழிவு = ஆரத்்தி; தீந தறச. (தன்னிற் காட்டி லும் 

கண்குழிவுறடயார ்: ஈடு, 3.3.1.) 

கண் பசறிவு = வியாபிக்றக. (ஆகாசத்றதக் 

கண்பசறி யிட்டாற்சபாசல யிருக்றக. ஈடு: 5. 9.1.) 

கண்டல் = தாறழ. 

கண்ணறறயர ்= நிரத்்த யர;் (கண்சணாட்டமற்றவர;்) 

குருடர.் 

கண்ணன் = நிரவ்ாஹ கன்; கிருஷ்ணன். 

கண்ணாணி = கருவிழி; கண் ணானவாணி; 

கண்பணாப் பன்.(கண்ணாணியாகவிசற காண்ப து;  



ஈடு, 4. 7. 4.) 

கண்பணாந்தாரகம் = ஒளியற்ற இடம். 

கண் பநாந்தார ்அகம் = கண் சநாவுக்காரரக் ளுறடய 

அகம் (க்ருஹம்;) கண் சநாவுக்காரருக்கு விளக்பகாளி 

கூசுமாதலின் அவரக்ளது இல்லம் ஒளி யற்று இருக்கும்; 

ஆதலின் ஒளியற்ற இடம். 

கண்சணாட்டம் = க்ருறப. 

கண்வட்டக் கள்ளன் = கண்முன் னிலக்றகப்பட்ட 

கள்வன்; புது நாணயம் சபாடுகிற கள்வன். 

கண்வட்டம் = ப்ரத்யக்ஷமான * இடம்; 

(கண்ணுக்குப்படு கிற இடம்), நாணயம் பசய்யுமிடம். 

கணம் = கூட்டம்; அற்ப காலம் (க்ஷணம்). 

கணவலர ்= அலரி; (கள்ளார ்துழாயுங் கணவலரும்; 

பபரிய திரு: 11.7.6.) 

கணிசங் பகாள்றக = சப்தங் பகாள்றக; 

வசீகரிக்றக. (பபருமாறள குயத்தி வச மாக்கிக் 

கணிசங்பகாண்டு: ஈடு, 6.9.3.) 

கணிசிக்றக = சிந்திக்றக; பரிச ்சசதிக்றக; 

வசமாக்குறக; அசபக்ஷிக்றக, (சசஷ பூதன் 

சசஷிபக்கல்கணிசிப ்பது திருவடிகறளயிசற: ஈடு, 

1.1.1.) 



கறணயம் = சகாட்றட மதிள்; (அஞ்சுவரக்சள 

கறணயத் துக்குள்சள யிருப்பார:் ஈடு, 5.4.7.) 

உழறலமரம்; தழும்பு; சகாட ்றடக்கதவுத்தாழ்ப்பாள். 

கதம் = சகாபம்; மதம். 

கதகபதனல் = உஷ்ணமாறக; (சீற்றங்பகாள்றக), 

பபாறா றமப ்படுறக. 

கதி = வழி; நறட, புகல். 

கதிப்பு = பகாழுப்பு; இறுகல். 

கதிர ்= கிரணம்; சூரியன்; சந்திரன். 

கதிரம் = கருங்காலி. 

கதுவாய் = குறறறக. (கது வாய்ப்பட நீரம்ுகந்சதறி; 

பபரியாழ்: 3. 5.4.) 

கதுவுதல் = பற்றுதல். (கராவ தன் 

காலிறனக்கதுவ:பபரிய திரு. 2. 3. 9.) 

கறத = பபரிய விஷயம்; (கரு மாயம் சபசிற் கறத: 

நான் முகன்.31.)இதிஹாஸம்முத லியன; (கறதயின் 

பபரும் பபாருளும் கண்ணா; 2-ஆம் திருவந.் 64.) 

சரித்திரம். 

கந்தம் = வாஸறன; சந்தனம்; கிழங்கு. 

கந்தல் = கந்றத; ஒழுக்கமின் றம; அஞ்ஞாந 

கல்மஷம். (கந்தல் கழிந்தால்; ஸ்ரீவசந பூ. 239.) 



கப்படம் = ஏறழறமறயக ்காட ்டும் கந்தல் துணி. 

(சதவ ஜாதிகப்படங்கட்டிக ்பகாண்டு பசல்ல; ஈடு, 

6.4.5.) 

கப்படம் = றதன்ய ஸுசகபட விசசஷம். 

கப்பணம் = கழுத்திலணிவது. 

கப்பம் = அரசரவ்ிதிக்கும் இறற. 

கப்பு = கிறள; சதாள். (கப்பா லாயரக்ள் காவிற் 

பகாணர ்ந்த; பபரியாழ்: 3.1.5.) (ரஷ்யரக்ஷக ஆசர்ய 

பாவம் தன்கப்பிசல கிடக ்கும்; ஸ்ரீவசநபூ. 244.) 

கபாலி = ருத்ரன்; காபாலிக 

விரதமுள்ளவன்.(பபரியாழ். 2. 8. 8.) 

கம்பு = கழி; கட்டுத்தறி. 

கறம = பபாறுறம. 

கயம் = பபருறம; குறற; கசம்; க்ஷய சராகம்; யாறன, 

(கஜம்). 

கயவர ்= நிரக்்ருணர;் (பகாடியவர)், முன்றக உரம் 

உறடயவரக்ள். 

கயிறு = நரம்பு; வடம். 

கரக்க = ஒளிக்க. 

கரக்றக = பகாடாது மறுக்றக; ஒளிக்றக; தூந்வநம் 

(உத றுறக.) 



கரம் = த்ருடம்; (ஈடு, 1.1.11.) ஸ்வசச்ம்; கிரணம், 

கழுறத, குடியிறற. 

கரவு = ஒளிப்பு; வஞ்சறன; களவு. 

கரா = முதறல. 

கரி = ஸாக்ஷி; (கற்றறச ்சறட யான் கரி கண்டாய்: 

நான் முகன். 26.) யாறன. 

கரியநாழிறக = அந்திகாலம். 

கரு = கரப்்பம்; கரப்்பாதானம்; சரீரம்; காரய்ம்; சவர;் 

மூலம். 

கருத்து = மனஸ்ஸு; ஸாமரத்்தி யம்; சக்தி; 

(கருத்சதயுன் றனக ்கருதி: திருவாய். 9. 4. 6.) ஸங்க 

ற்பம். (கருத் தில் சதவும் எல்லாப ்பபாருளும்: 

திருவாய். 2. 2. 8.) 

கருதலர ்= சத்ருக்கள். 

கருதுறக = நிறனக்றக; விரும் புறக, த்வரிக்றக. 

கருந்தறர = பாழ் நிலம். 

கருறம = கறுப்பு; இருட ்சி; பபருறம. 

கருவி = கரணம்; ஸாதனம்; கத்தி; சித்ரம்; இந்திரியம். 

கருவிப்றப = ஆயுதப்றப. 

கருவிலி = ஆண்பிள்றள. 



கருவிறள = காக்கணம் 

கருவுகலம் = பபாக்கிஷம்; ஸ்ரீ பண்டாரம். 

கறர = சகாஷம்; (ஒலி); நதிக் கறர; இடம்; எல்றல. 

கறரபுரள = விஞ்ச; அதிகமாக; பபருக்பகடுக்றக. 

கறரயுரல் = பபரிய உரல்; சுற்றிலும் வரம்பு 

இருக்கின்ற உரல். 

கல்லுறக = த்வனிக்றக; சதாண்டுறக. 

கல்வி = சாதுரய்ம்; மிடுக்கு. (கண்ணபிரான் கற்ற 

கல்வி தன்றன : பபரியாழ்.2.9.1.) 

கலந்துகட்டி = நல்லதும் தீதும் கலந்தது. 

(சதவதாந்தரங் கறளயுங் கலந்து கட்டியாக 

ப்ரதிபாதிக்றகயாலும்; ஈடு, 4. 10. ப்ர.) 

கலப்பு = ஸ்சநஹம்; கூடுறக. 

கலம் = கப்பல்; ஆபரணம்; பாத்திரம். 

கலம்பகம் = பல பூக் கலந்த விசித்ரமாறல; கலறவ; 

பலவறகச ்பசய்யுள்களா லாகிய ஒருப்ரபந்தம். 

கலம்பகம் = கதம்பகந்தம். 

கலவிருக்றக = பகாலுச ்சாவடி; ஓலக்கம்; பநஞ்சு 

பபாருந்தி யிருக்குமிடம். (பாதாளங் கலவிருக்றக : 

பபரியாழ்: 4. 9.7.) 



கலி = ஆரவாரம்; மிடுக்கு; மிகுதி; அரணிறம. 

கலிக்கட்டு = நாராசல இறுக்கக ்கட்டுறக. 

கலியன் = க்ஷதாரத்்தன்; பசியுறடயவன். 

கலுழி = கலங்கல் நீர.் 

கறல = வஸ்த்ரம்; சாஸ்த்ரம். 

கவ்வம் = சப்தம். 

கவ்றவ = ஆரவாரம்; பழிச ்பசால்; (ஊரவர ்கவ்றவ 

பயருவிட்டு: திருவாய். 5. 3. 4.) காரய்ம். 

கவரவ்ு = க்சலசம்; விருப்பம். 

கவரி = சாமரம். 

கவருறக = ஸ்வீகரிக்றக; ஹிம்றஸ; பிரிக்றக; 

துக்கம். 

கவறல = மறப்பு; துக்கம்; மசனாவ்யறத; சிந்றத;  

கவளம் = ஆறனக்குத்தரு முணவு; கபடம்; பசௌரய்ம். 

கவின் = அழகு. 

கவுசி = ஒருவறக வரிக்கூத்து. 

கவுள் = மதம்; கதுப்பு. 

கறவ = கிறளயாய்; நிசச்ய ஞானமில்லாம 

லிருக்றக. 



கழகம் = திரள்; ஓலக்கம். 

கழஞ்சி = எடுத்தலளவு. 

கழறுறக = அ பி பவித்து வாரத்்றத பசால்லுறக; 

(இடித்துறரக்றக.) (எம் றமயாருங் கழறலசர: திரு 

விருத். 57.) 

கழிவு = இறந்த காலம்; பிராயச ்சித்தம். 

கழுத்துக்கட்டி = பாதகம்; (இறடஞ்சல்). (ஞான 

பக்திகளிரண்டும் கழுத் துக ்கட்டியாய்விட்டன: ஈடு, 4. 

7. 10.) 

கழுது = சபய்; காவற்பரண்; வண்டு. 

கழுந்தர ்= ஸ்ரீசாரங்்கம்; (கழுந்து விற்கழுத்து.) 

அறிவுமழுங் கினவர.் 

கழுநீர ்= பசங்குவறள; அரிசி கழுவின நீர;் புண்ணிய 

தீரத்்தம். 

கறழ = மூங்கில்; கரும்பு; குத் துக்சகால்; புனரப்ூசம். 

கள் = சதன்; மது; வண்டு. 

கள்வம் = திருட்டுச ்பசயல்; க்ருத்ரிமம். (கண்ண ன் 

கள் வங்கசள; திருவாய்: 9. 6. 5.) 

களவம் = ஹம்ஸம்; (பபரியதிரு: 6. 9. 10. வியா.) 

சாந்து; பநற்கதிர.் 



களவு = திருடுறக; வஞ்சறன; களபவாழுக்கம்; 

மறறக்றக; பயௌவநம், (களவுக்குக் காரணமாதலின் 

பயௌவநத்திற்குக ்களவு ஆகு பபயராயிற்று என்பது 

ஆசிரியர ்கருத்து.) 

களி = சதன்; பசருக்கு; களிப்பு. 

களிசச்ி = ஸந்சதாஷம். 

களிப்பு = பவறியுறுதல்; கரவ்ிக்றக; மகிழ்வு. 

கற்பு = அடக்கம்; வித்றய; மரியாறத; ஞானம்; 

பாதிவ்ரத்யம்; ஸ்திரீத்வம்;  

கற்று = இளங்கன்று. (கற்றுக் கறறவ என்னும் 

திருப்பா றவப ்பாசுரத்திலுள்ள பதத்றத பநஞ்சிற் 

பகாண்டு இப்பதத்துக்குப ்பபாருள் கூறுகிறார.்) 91 

கறங்குறக = சப்திக்றக; சுழ்லுறக. 

கறுப்பு = கருறம; பவகுளி; குற்றம்; நீலம்; மலினம். 

கறுவி = சகாபித்து; ஆக்ர ஹித்து. 

கறுவுதல் = ஆக்ரஹ பூரவ்க அத்யவ ஸாயம்; (பிடி 

வாதமாகத் தீங்கிறழக்கும் துணிவு.) 

கறற = கறுப்பு. 

கறறயடி = யாறன; கறற; உரல்; உரல்சபாசல 

இருக்கிற அடி. 



கன்று கால்மாறுறக = பகட்ட கன்றுகறளப ்

பிறரதாகக் காட்டி நல்ல கன்றுகறளத் தங்களதாக்கிக் 

பகாள்ளுறக. 

கன்றுகாலியாய்ப ்படுறக = கன் றான பருவத்தில் 

தனியாய் முறலக்கடிப்புப ்பபாறுக்க மாட்டாது 

கஷ்டப்படுறக. 

கன்னம் = பசவி; (கரண்ம்,) கதுப்பு. 

கன்னல் = பவல்லம்; கரும்பு. 

கனகம் = பபான். 

கனங்குறழ = கனவிய குறழய றமந்த பபண்; 

ஸ்வாபசத சத்தில், சச்ராதாக்கள். 

கனம் = பபான்; பாரம்; பபருறம; உறுதி; (கனசம 

பசால்லி சனன்; திருவாய். 9. 3. 5.) சமகம். 

கனன்று = காய்ந்து; சீறி. 

கனிய = பழுக்க; மனமிளக. 

கா = உத்யானம்; பாதுகாப்பு; துலாக்சகால்; விருத்தம்; 

வலி,  

கா = காக்க சவண்டும்; (முன் னிறல விறனமுற்று.) 

காசகாடியர ்= கறழக்கூத்தர.் 



காசறற = கஸ்தூரி; மணி; மயிரச்ச்ாந்து; கஸ்தூரி 

மிரு கம். 

காசு = சகாறழ; மாணிக்கம்; அசச்ுத்தாலி; (காசும் 

பிறப ்பும் கலகலப்ப; திருப்பா. 7.) பபான்; நாணயம். 

காறச = காயா; நாணல்; க்ஷய சராகம். 

காறசயாறட = காவி வஸ்திரம். (காறசயாறட 

மூடிசயா டிக ்காதல் பசய்தான்; பபரிய திரு. 2.2.1.) 

காஞ்சுகம் = சட்றட. 

காஞ்சுகி = கஞ்சுகி; சட்றட யிட்ட பமய்காப்பாளர.் 

காட்டம் = விறகு; பவண்கலம்; ஸமித்து. 

காட்டி = பிடாரி; பன்றி. 

காட்டில் = உடசன. (ஒரு குயில் ஒருகாற் கூவுங் 

காட்டில் விடிந்தசதா; திருப்பா. 18. வியா.) 

காடி = பநய்; புளித்த கஞ்சி; ஊறுகாய். 

காடிசச்ால் = கஞ்சி றவக்கும் பாறன. 

காடு கத்தல் = அரண்யசராதனம்; ஆளில்லாத 

காட்டில் அழுதல். 

காடு படுதல் = நிறறதல்; (ஐச ்வரய்ம் அவனுக்குக ்

காடு பட்டிசற அவன்பாரத்்தது; ! ஈடு, 5.9.5.) 

வீணாகுதல். (இப்பரப்பபல்லாம்... காடு பட்டுக ்

கிடக்குசமா; ஈடு, 1.1.1.) 



காடுபடும்படி = ஸமிரத்்தமாம் படி; நிறறயும்படி,  

காடு சமாறட = விஷமஸ்தலம்; சமடு பள்ளம். 

காண்டலுசம = க.ண்ட வள விசல. (கமலமலரப்்பாதம் 

காண்டலுசம விண்சட பயாழிந்த விறனயாயின. 
பவல்லாம்; திருவாய். 10.5.9.) 

காணம் = பகாள்ளு; பபான்; பசக்கு. 

காணல் = காண்றக. 

காணி = நிலம். (ஊரிசலன் காணியில்றல: திருமா. 

29.) 

காத்திரம் = உடல்; உறுப்பு; கூத்து; சீற்றம்; (க்ஷாத் ரம்). 

காத்தூட்டவல்ல = மகிழ்விக்க வல்ல. 

காத்தூட்டுறக = சமசல சமசல ரசிப்பிக்றக. 

காதலி = அன்புறடயாள். 

காந்தரப்்பர ்= நட்டுவர;் கந்தரவ்ர.் 

காப்பியன் = சுக்கிரன். 

காப்பு = காவலாய் உள்ளது; றக அணி. 

காபாலி = சிவன். 

காபாலி கந்தர ்= சிவனும் ஸுப ்ரம்மண்யனும். 



காம்பு = மூங்கில், பூ, இறல முத லியவற்றின் தாள்; 

வஸ்தி ரக் கறர, (காம்பு துகிலறவ கீறி; 

பபரியாழ்.2.7.3.)சிறுக் காம்பன் சசறல; ஒருவறக 

ஆறட. (பபரியாழ். 1. 3. 8.) 

காம்புத்துகில் = எழுத்துச ்சசறல; சித்திர 

சவறலப்பாடறமந்த கறரயுள்ள வஸ்திரம். 

காமர ்= அழகு; விருப்பம். 

காமரம் = கான விசசஷம். 

காமன் = வண்டு; திப்பிலி; மன் மதன்; இந்திரன். 

காமுறுறக = ஆறசப்படுறக. 

காய்றக = ஓட்டுறக; சீறுறக; பவறுத்தல்; 

உஷ்ணமாதல். 

காய்தல் = பகால்லல். (கஞ்சறனக ்காய்ந்தாறன: 

பபரிய திரு. 7. 6. 5.) 

காய்ப்பு = தகண் ஏறுதல்; தழும்பு உண்டாறக. 

கார ்= குளிரச்ச்ி; கறுப்பு; அழகு; சமகம்; 

வரஷ்ாகாலம்; இருள்; கருங்குரங்கு. 

காரக்ா = இந்தளம்; கும்மட்டி. 

காரத்்தல் = கறுப்பாதல்; அரும்பு தல். 

(வண்பகான்றறகள் காரத்்தனசவ; திருவிருத். 68.) 

காரம்ுகம் = வில். 



காரவ்லயம் = கடல். 

காரண்டம் = நீரக்்காக்றக,  

காரிறக = அழகு; அலங்காரம்; பபண். 

காரிறகயார ்= அழகிய பபண்கள்; பக்தி 

பாரவசய்முறடயார.் (காரிறகயார ்நிறற 

காப்பவராபரன்று;  

திரு விருத். 19.) 

காரியப்பாடற = பிரசயாஜனாந ்தரமின்றிக்சக. 

(காரியப ்பாடறக ்கண்ணாசல அவறன ஒருகால் 

சநாக்கினால்; ஈடு, 1.5. 5.) 

காசராதத்தீ = படபாமுகாக்கினி; வடறவக் கனல். 

கால் = பவற்றிறலக ்கால்; வண்டி; பரய்ந்த பரவ்தம்; 

சவர;் காற்று. 

கால்கட்டு = பந்தகம். 

கால்கட்டுறக = ப்ரபத்தி பண்ணுறக. 

கால்தாழுறக = விளம்பிக்றக ஆழங்காற்படுறக. 

காலசம் = ஆலவட்டம்; காற்று. 

காலதர ்= பலகணி. 

காலிறடப்பாசம் = பபண் ஆறச. 

காலிலி = உரகம்; காற்று; அருணன். 



காபலடுத்தல் = பதாடங்குதல்; அநுமதித்தல். 

(ஒன்றின் நிறனவிற்கு ஒன்றுகாபல டுக்க 

அறமந்திருக்றக: ஈடு, 1.4.) 

காவலம் = பநருப்பு. 

காவற்கலி = வாறழ. 

காவற் சசாரவ்ு = பாதுகாப்பில் சசாரவ்ுறுறக. 

காவனம் = பந்தல். 

காவி = கரு பநய்தல். 

காவில் = காவடி. 

காழ்ப்பு = அழலுறக; றவரம் பற்றுறக; ஸாரம்; 

(பவளி 3 றும் காழ்ப்புமாகச ்பசால்லி: ஈடு, 6. 7.1.) 

பகாட்றட. 

காழகம் = புடறவ; கறுப்பு; கழுறத. 

காளவனம் = சுடுகாடு. 

காளி = சதன்; சிங்கம்; துரக்்றக. 

காறள = பாறல நிலத்தறலவன். 

காற்றுதல் = பிரகாசப்படுத்து றக; அழிக்றக. 

காற்றுவானம் = காற்றுவாக்கு; காற்றடிக்குமிடம். 



காறற = பபண்கள் கழுத்தணி; (காறறபூணும் 

கண்ணாடி காணும்; பபரியாழ். 3.7.8.) வண்டி. (காறற 

முறிப ்சபாருக்குக் காப்பிடசவணு மிசற. திருப்பா. 26. 

ஆறா. வியா.) 

கானவன் = சவடன்; குரங்கு. 

கான் = கானகம்; வாஸறன; 

(கானமரச்வழம்றகபயடுத் தலற; பபரியதிரு. 2.3.9.) 

சதன்; வண்டு. 

கான்று = உமிழ்ந்தது; உண்டாக்கி, (ஸிருஷ்டித்து.) 

கானகம்படி வனபூமி. 

கானகநாடன் = முல்றலத் தறல மகன். 

கானல் = மிருகத்ருஷ்ணிகா; சபய்த்சதர;் நீர ்நிலம்; 

ரவி; கடற்கறரசச்சாறல, பநய் தல் நிலம்; 

(ஸுரய்)கிரணம்; உப்பளம். 

கிங்கரர ்= ஏவுற்றுச ்பசயலாளர.் 

கிசச்ன் = பநருப்பு. 

கிசலம் = தளிர.் 

கிஞ்சித் கரித்தல் = ஏசதாபணி புரிதல். 

கிஞ்சுகம் = பாலாசு; கிளி; சிவப்பு. 

கிஞ்சுமம் = முதறல. 



கிட்டம் = பீசச்ாங்கட்டி; (உசலாகக்கட்டி; இரண்டு 

கிட்டம் சசரக் கிடக்க: ஈடு, 5.1. ப்ர.) ரத்தத்திலுள்ள 

கரடு; வண்டல்; இறுகல். 

கிட்டி = தறலயீற்றுப்பசு; தாளம்; இறுக்குந்தடி. 

கிடக்றக = படுத்திருக்றக; (கிடந்தசதார ்கிடக்றக : 

திருமா. 23.) படுக்றக. 

கிடத்தல் = படுத்தல்; (கிடந்த நாள் கிடந்தாய் 

எத்தறன காலங் கிடத்தி; திருவாய். 9. 2. 3.) 

கிடிசகாள் = காண்மிபனன்னும் பபாருளில் வந்த 

முன்னிறல யறச; (இழக்க சவண்டா கிடிசகாள்; 

ஒருறமயில் கிடாய் எனவரும். (உ-ம்) ஸரப்்பம் கிடாய்.) 

கிடீர ்= கிடிசகாள்; (பவண் பணய் விலக்கினார ்புக்க 

சலாகம் புகுவீர;் கிடீ ர;் ஈடு, 1.5. ப்ர.) 

கிறட = கிடக்றக; சவதபாட சாறல. (ஒருகிறடயிசல 

பல பிள்றளக சளாதா நின்றால்: திருப்பா. 10. ஆறா. 

வியா.) 

கிண்கிணிவாய்சப்சய்தல் = சதங் றகவாய்சபாற் 

சிறிது மலர ்தல்; (திருப்பா. 22.) 

கிண்டல் = கிளறுறக. 

கிண்டி = தாறரவாரக்்கும் பாத் திரம்; (பபாற் 

கிண்டிறயக ்பகாண்டு உதகம் பண்ணப ்புக; 

திருபநடுந.்13.வியாக்.) 



கிண்டுறக = கிளறுறக; சகாது றக; சதாண்டுறக. 

கிண்ணகம் = ஆற்றுப்பபருக்கு. (ஆறுகிண்ண 

கபமடுத் தால் சநர ்நின்ற மரங்கள் பறியுண்டு சபாய்க ்

கட லிசல புகும்; ஈடு, 1.1.1.) 

கிணறுவார = தூரற்வ வார: புதுப்பிக்க. 

கிணுக்க = ஸங்சகதம் பண்ண. 

கிரிறச = கிரிறய; (நம்பாறவக ்குச ்பசய்யுங் 

கிரிறசகள் சகளீசரா; திருப்பா. 2.) பாரவ்தி. 

கிரிவம் = க்ரீவம்; கழுத்து. 

கிருமி = புழு; (க்ருமி), (பமல் லியலாக்றகக் கிருமி; 

திரு விருத். 48.) 

கிருஷி = ஸாதநாநுஷ்டா நம்; உழுது பயிரிடுறக. 

கில்லான் = அஸமரத்்தன். (என்னுறட 

நன்பனஞ்சந்தன் றனயகல்விக்கத் தானுங் 

கில்லானினி; திருவாய். 1.7.8.) 

கில்சலன் = மாட்சடன்; (கிற்பன் கில்சலன் என்றிலன் 

முன நாளால்; திருவாய். 3.2.6) 

கிலாம் = சவடிக்றக; பிரணய சராஷம்; 

(கிலாந்சதாற்றச ்பசால்லுகிறான்; ஈடு, 6.1.1.) பவறுப்பு; 

ஆகிஞ் சந்யம்.) 

கிலாய்க்றக = பிரணயகலஹத் தில் உக்தி. (பிரணய 

சராஷந ்தறலபயடுத்துக ்கிலாய்ப்ப தும்; ஈடு, 3.1.2.) 



பவறுக்றக; (தனிறமறயப ்பாரத்்துக ்

கிலாய்க்றகயும்; திருபநடுந.் 9. வியா.) 

கிழக்கு பவளுத்தல் = சபாது விடி தல். (பகற் 

கண்சடபனன் கிற சதாற்றரவுகளுக்குக ்கிழக்கு 

பவளுக்கிறபடி; ஈடு, 6.1.11.) 

கிழங்கு = காரணம். ( நாபிக ்கமல முதற் கிழங்சக; 

திரு வாய். 10.10.3.) 

கிழங்பகடுத்தல் = அடிசயாடு நாசம் பசய்தல். 

(அநாசரி தறரக் கிழங்பகடுத்துப ்புகட்டானித்தறன;  

ஈடு, 8. 1. 4.) 

கிழத்தி = உரியவள்; சயாக்றய; நாயகி. 

கிழார ்கிழார ்= பபரிவருக்கும் பபரியவர;் 

மிகப்பபரியவர.் (எத்தறனசயனுங் கிழார ்

கிழாரக்்கும்;  

ஈடு, 6. 3.7.) 

கிழான் = சக்திமான்; பபரிய வன். 

கிழிக்குறற = அஸம் பூரத்்தி, (நிறறவின்றம). 

கிழிச ்சீறர = பணம் றவத்த சீறல' பணமுடிப்பு. 

(கிழிச ்சீறரசயாசட தநத்றதக ்பகாடுப்பாறரப ்

சபாசல: பபரிய திரு. 1. 1. 1. வியா.) 

கிழியறுத்தல் = வாதில் பவன்று பபாற்கிழி பபறுதல், 

(சவண்டியசவதங்கசளாதி விறரந்து கிழியறுத்தான்; 

திருப்பல். தனியன்.) 



கிள்றள = கிளி; குதிறர. 

கிள்ளிக் கறளதல் = சிரமமின்றி யழித்தல்; 

(பபால்லாவரக் கறனக ்கிள்ளிக் கறளந ்தாறன : 

திருப்பா. 13.) 

கிளப்பம் = கிளரச்ச்ி; உயரச்ச்ி; (எழுசச்ி) மிகுதி. 

கிளமா = கிளி; குதிறர. 

கிளவி = வாரத்்றத; சபசச்ு:; அகப்பபாருட்டுறற;  

சிள வித் தறல மகன் = அகப ்பபாருட்டறலவன்; 

ஸ்வாப சதசத்தில் பாகவதரக்றளச ்பசால்லுகிறது. 

பாட்டுறடத் தறலவன்; ஈசுவரன். (இந்நிறல 

விருத்தத்திசல.) 

கிளரத்்தி = கிளரந்்பதழுறக; பகாந்தளிக்றக; மிகுதி. 

(ஸ்வஸந்நிதியாசல கிளரத்் திறய 

யுறடத்தாயிருக்றக; ஈடு, 3. 6.3.) 

கிளறுறக = சகாட ்பசால்லுறக; கலக்குறக; நன்கு 

ஆராய்றக; பவளிப்படுத்துறக,  

கிறள = த்வநி; பந்து; ஸ்கந்தம்; (மரக்கிறள.) உறவு; 

விபா கம்; (உட்பிரிவு) இனம்; ஓரிறச; ஒளி; நண்பகல்; 

நல்லிரவு. 

கிறளஞர ்= ஸம்பந்திகள்; மருத நிலத்தவர.் 



கிறளத்தல் = கிறளவிடுதல்; விறள தல்; (உழுநீர ்

வயலுட ்பபான் கிறளப்ப; பபரிய திரு. 8. 8. 5.) 

பநருங்கு தல்; அநுபவித்தல்; சப ்தித்தல். 

கிறளத்தறலவி = குடும்பத்தில் சிசரஷ்றட. 

கிறி = வழி; பபாய்; மாயம்; தந்திரம்; (விரகு), (மாவலி 

மாட்டிருங்குறளாகி இறச யசவார ்மூவடி சவண்டிச ்

பசன்ற பபருங்கிறியாறன : திருவிருத். 91.) முன்றகயி 

லணியும் பவளத்தினா லாகிய ஓரணி. (கிண்கிணி 

கட்டிக்கிறிகட்டி: பபரி யாழ். 1.9.2.) 

கினிய = கபளீகரிக்க. (முற்றும் கவிய) (ஒரு 

சமருறவக ்கினியக் காளசமகம் படிந்தாற் சபாசல: 

ஈடு, 3. 8.1.) 

கீசகம் = குரங்கு; மூங்கில்; தறலப ்பாறக. 

(கீசகத்சதாசட சபாக்குபமன்னுதல்: திருமா. 40. வியா.) 

கீதம் = இறச; மூங்கில் வண்டு;  

கீறத = பகவத்கீறத. 

கீரத்்தி = இறச. 

கீரத்்திறம = புகழ்தல். (தன் பசால்லால் தான் 

தன்றனக ்கீரத்்தித்த மாயன்: திரு வாய். 7. 9. 2.) 

கீரத்்திறம = கீரத்்தி. (கீரத்்திறம பாடிப்சபாய்: 

திருப்பா.13.) 

கீரம் = பால்; கிளி; காரிப்புள்; (கருங்கிளி), தீபம். 



கீராசத = பசால்லாசத. 

கீழ்க்கன்று = தம்பி. (பல சதவரக்்சகார ்கீழ்க் கன் 

றாய்: நாய்சச்ி. 14. 1.) 

கீழ்மகன் = நீசன். (கீழ்மக பனன்னாதிரங்கி: பபரிய 

திரு. 5.8.1.) 

கீழ்றம = தாழ்சச்ி. 

கீழாண்றடசச்ிறக = நிலுறவ; பழங் கணக்கிசல 

நிலுறவ. (நான் படுகிற கிசலசம் சபாதாபதன்று 

கீழாண் றடச ்சிறகவாசியா நின் றார:் ஈடு, 1. 4. 7.) 

கீசழாறல = உள்சளாறல. 

குக்கர ்= சவ்பசர;் (மிகவும் கறடப்பட்சடார.்) (குடி 

றமயிற் கறடறமப்பட்ட குக்கரில்: திருமா. 39.) 

குக்கில் = பசம்சபாத்து. 

குக்கூடல் = முட்டாக்கு.(பபான் பனாத்தவாறட 

குக்கூட லிட்டு : பபருமாள். 6. 5.) 

குக்குறக = தடுமாறுறக; இரு முறக,  

குசாண்டு = மிறுக்கு; குஸி ருஷ்டி; சிலர ்

பசால்லுகிறாப ்சபாசல உசபக்ஷிக்றக. (நன்றம 

தீறமகறளக ்கணக்கிட்டுப ்படி றவக ்கும் 

குசாண்டுள்ள ஈசுவர சகாஷ்டிறயப ்பாரத்்து 

விஷமமாக வருஷியாசத: திருப்பா. 4. வியா.) 



குறச = சவகம்; தருப்றப; கடி வாளம். 

குறசதாங்குறக = கடி வாளத் றத எட்டிப ்பிடிக்றக; 

சவகத்றத நிறுத்துறக. (திருவடிகள் பூமிறய 

யளக்கபவன்று உத்சயா கித்த உத்சயாகத்சத குறக 

தாங்கின வருறமபயல்லாந ்சதாற்றுகிற தாயிற்று : 

திரு பநடுந.் 3. வியா.) 

குஞ்சம் = நாழி; பகாய்சகம்; சவரி: குசச்ு; 

நூலிறழயின் ஓரளவு. 

குஞ்சரம் = யாறன; கருங்குவறள. 

குஞ்சி = மயிரம்ுடி; பரிமளம்;  

குட்டம் = குளம்; பள்ளம்; குட்ட நாடு; 

(மறலயாளத்றதச ்சசரந்்த ஒரு பகுதி.) குரங் குக்குட்டி. 

(பபரியாழ். 3. 5.7.) 

குட்டன் = பிள்றள. (என் சிறுக் குட்டன்: பபரியாழ். 1. 

4. 2.) 

குட்டிக்காடு = குப்பம். 

குட்டிசச்ுவர ்= ஏகாந்த இடம். (சிறிய இடிசுவர ்: அது 

ஜந ஸஞ்சார மில்லாத இடத்றதக ்குறிக்கிறது: அவன் 

குணங்கள் நறட யாடாத சதாரிடத்திசல கிடக்க 

சவணுபமன்று சபாய், ஒரு குட்டிச ்சுவ ரிசல 

முட்டாக்கிட்டுக ்பகாண்டு கிடந்தார:் ஈடு, 1.10.8.) 



குட்சடறு = ககுத்து; (தி மில்), வ்ருஷபம் 

(இளங்காறள), (குட்சடற்றறக ்சகாவரத்் தனறனக ்

கண் டீ சர: நாய்சச்ி. 14. 2.) 97 

குட்றடநாழி = (குறுணி எனத் பதால்காப்பிய உறர 

கூறு கிறது: பசால். 400.) குள்ள மானது; சிறு துணி. 

குடங்கர ்= குடிறச; கும்ப ராசி. 

குடங்கால்-மடி = (எட்டுறணப ்சபாபதன் 

குடங்காலிருக்க கில்லாள்: திருபநடுந.் 11.) 

குடங்றக = உள்ளங்றக. (தன் குடங்றக நீசரற்றான் 

தாழ்வு: 3-ஆம் திருவந.் 62.) 

குடதிறச = சமற்குத்திக்கு (குட திறச முடிறய 

றவத்து: திருமா. 9.) 

குடந்தம் = திரட்சி; குடம்; வணங்கிக்கும்பிடுறக. 

குட நீராட்டுறக = அபிசஷகம் பண்ணுறக. 

குடநீர ்வழிய = குடநீர ்பசாரிய; முடிய. 

குடநீரவ்ாரக்்றக = குடத்தாசல நீர ்வாரக்்றக. 
(ஊழியஞ் பசய்றக) (பகவத்ஸமாச ்ரயணம் 

பண்ணுவாரக்்குத் சதவறதகள் வந்து குட நீர ்வாரக்்கக் 

கடவதிசற. திருப்பா. 4. வியா.) 

குடநீசராசடசபாதல் = உறவற் றுப ்சபாதல்: (நீரக்்குடத் 

றதயுறடத்பதாரு சடங்கு பசயின் உறவற்று விடுகிற 



பதன்பது கூறப்படுகிறது. ஆனால் அது ஒரு குட 

நீசராசட சபாகிறது: திருப்பா. 28. வியா.) * 

குடப்பாம்பிற்றகயிடுதல் = பாம் புள்ள 

குடத்திற்றகயிட்டு ஸத்யம் பசய்தல். (குடப ்பாம்பிற் 

றகயிட்டவன்! பபருமாள், தனியன்.) 

குடம் = திரட்சி; பூசம்; எருறம; கும்பராசி; பசு; 

குடக்கூத்து; கருப்பங்கட்டி; நகரம். குடம்றப = 
முட்றட; கூடு; எரி. 

குடற்றுடக்கு = சரீர சரீரிபாவ ஸம்பந்தம்; 

சரீரசம்பந்த மான உறவு; உத்பத்திசம் பந்தம். 

(குடற்றுடக ்குண் டான இடத்தில் ஸ்வாதந ்திரியம் 

ஜீவிக்கு சமா: திருப்பா. 28. ஆறா. வியா). 

குடி = கிராமம்; பிரறஜகள்; குலம்; புருவம். 

குடிக்கிடத்தல் = குல மரி யாறத தப்பாதபடி இருத் 

தல். (குடிக்கிடந்தாக்கஞ் பசய்து; திருவாய். 9.2.2.) 

குடிறஞ = குடிறச, நதி; புள் ளின் பபாது; கூறக. 

குடிமக்கள் அடிறமகள். (இந் திரியங்களுக்குக் 

குடிமக்களாய் வரத்்திக்கிற லீலா விபூதி; திருமா, 13. 

வியா.) 

குடிறம = அடிறம; குடிப ்பிறப்பு; ஒழுக்கம். 

குடிறமபசாள்கின்ற = ப்ராப்தம் 

(ஏற்புறடயறத)பண்ணிக் பகாள்கிற. 

குடில் = குடிறச 



குடிவாயுடன்பாடி = எல்லாரும் சங்சகதத்துடன் பாடி,  

குடுமி = சிறக; மறலயுசச்ி. (மதி தவழ் குடுமி; 

திருவாய். 2. 10. 2.) 

குறடந்து = அவவாஹித்து. (குறடந்து நீராடாசத; 

திருப்பா. 13.) 

குண்டர ்= நீசர.் 

குண்டு = ஆழம்; (அத்தாசல தாழ்சச்ிறயச ்பசால்லி 

அத் தாசல நீசர ்என்கிறது.) 

குண்டு = ஆழம்; (குண்டு நீருறற சகாளரி: நாய்சச்ி. 

2.3.) தாழ்வு; மிருகங்களின் விறத; ஆண்குதிறர. 

குணதிறச = கிழக்குத்திக்கு. (கதிரவன் குணதிறசச ்

சிகரம் வந்தறணந்தான்; திருப்பள். 1.) 

குணம் = பிணம்; முக்குணங் கள்; தன்றம; கயிறு; 

நாண் கயிறு. 

குணாலம் = குணாலக ்கூத்து; தறலகீழாக ஆடுகின்ற 

கூத்து விசசஷம். (குணால மாடித் திரிமிசனா; பபரி 

யாழ். 4. 6.9.) 

குணில் = கணக்குக்கயிறு; கவண்; குறுந்தடி; (கன்று 

குனிலாபவறிந்தாய்; திருப ்பா. 26.) பறறபகாட்டுங் 

கடிப்பு. 

குணுங்கு = நாற்றம்; முறடநாற் றம். 

(பவண்பணயறளந்த குணுங்கும்; பபரியாழ். 2. 4. 1. 



குத்துறடவாள் = அறறயிற்கத்தி 

குத்துண்றக = தள்ளப்படுறக; (இழிவுபடுறக.) 

குதர ்= பிரிவு. 

குதற்றுறக = மிறுக்குகறளப்பண்ணுறக; 

துக்கத்றதப் பண்ணுறக. (குதற்று வல்லசுரரக்ள் 

கூற்றம்; திரு வாய். 10.1.6.) 

குதிக்றக = தாவுறக. 

குதிரி = அடங்காப ்பபண்; (குதிரியாய் மடலூரத்ுசம; 

திருவாய். 5.3.9.) பசப்பு; நாணாப ்பபண். குந்திரி என்று 

முண்டு. 

குதூகலிக்றக = பகௌது ஹலம் பகாள்றக; 

ஸம்ப்ரமிக்றக. 

குறத = அம்பு; வில்லின்குறத; பணிப்பூட்டு; 

உத்சயாகம்; தடுமாற்றம்; பசி; (முயற்சி); 

(க்ஷதா)(பகாண்ட குறத மாறாசத; ஈடு, 6. 10. 2.) 

குந்தம் = சநாய்; (பமய்குந்த மாக விரும்புவசர; நான் 

முகன் 79.) பவளுப்பு; குருந்தம்; சவலாயுதம்; குற்றம். 

குந்தளம் = மயிரக்்குழற்சி. 

குந்தனம் = ரத்நம்பதிக்குமிடம். (திருபநடுந.் 21. 

வியா.) 



குந்தாறம = தப்பிப்சபாகாதிருக ்றக. (பசய்-குந்தா 

அருந ்தீறமயுன்னடியாரக்்குத் தீரத்்து : திருவாய். 2.6.1.) 

குந்திநடக்றக = முன்னங்கால் கள் மட்டும் 

தறரயிற்படும் படி நடத்தல்; (ஆசாரசீலர ்இங்ஙனம் 

நடப்பர.் தீண்டி னாருண்டாகில் முகத்றதப ்பபால்லா 

தாகப்பண்ணி; குந்தி நடந்து; நாய்சச்ி. 6. 4.) 

குந்தி நிற்றல் = குந்திக்பகாண்டு நிற்றக; ஒற்றறக ்

காலால் நிற்றக. 

குப்பாயம் = அறரச ்சட்றட. 

குப்றபக ்காலன் = நல்ல காறல உறடயவன்; 

(அதிருஷ் டக்காரன்), ( ஒருவன் பசய்தது வாய்த்து 

வரப ்புக்கவாசற அவன் குப ்றபக ்காலன் காண் 

என்னக ்கடவது; ஈடு, 7. 9. 9.) 

குசபரன் = நிலவு; (சந்திரன்.) 

கும்மாயம் = குறழயச ்சறமத்த பருப்பு. 

கும்பி = யாறன; சசறு; நிரயம். (திருவாய். 3. 7. 8.) 

குமர தண்ட ம் = குமர (அறுமுக) னது சதவர ்பறட. 

(திருப ்பள். 6.) 

குமரி = குமாரி; கன்னி; காளி; கற்றாறழ. 

குமரிருக்றக = அநுபவ சயாக ்யறத அன்றிக்சக 

இருக்றக. (குமர ்கிடக்றக என்றலு முண்டு; மற் றுள்ள 



அவயவங்கள் குமர ்கிடந்து சபாமித்தறன; ஈடு, 

6.10.10.) 

குமல் = அரிவாள். 

குமிழி = ஊற்றுவாய். (கிண்ண கத்திற் குமிழிக் கீசழ 

சாவி சபாமா சபாசல; ஈடு, 5. 3.7.) குமிழி நீர ்உண்றக 

அமிழ்ந்து ஸ்தல பரிறச யாறக; ஆழ்ந்த நு பவிக்றக. 

(திருவாய்ப ்பாடியிசல கிருஷ்ணனும் 

பபண்களுமாய்த் திருக் குரறவ சகாத்து அதிரஸம் 

பசல்லா நிற்க, ப்ரீதியாசல குமிழி நீருண்டு; திருப்பா. 

வியா. அவ.) 

குமுதம் = அரக்காம்பல்; பசவ் வாம்பல்; பநய்தல்; 

சபபராலி. 

குமுறுறக = தடுமாறுறக; வாய் விடமாட்டாசத 

உள்சள கிசலசப்படுறக. (கண்கள் நீரம்ல்க நின்று 

நின்று குமு றுசம; திருவாய். 6.5.1.) 

குறம = அழிவு; துன்பம்; (குறம தீற்றி: திருவாய். 

7.1.1.) அடி. (திருவாய். 4. 1. 2.) 

குறமத்து = துறவத்து. 

குயம் = இளறம; முறல; (குசம்), அரிவாள். 

குயவு = சுகந்தம்; சதர;் புறக,  

குயில் = முகில்; துறள; பசால். 

குரக்கு = குரங்கு. (குரக்கரசாவ தறிந்சதாம்; நாய்சச்ி 

8.4.) 



குரக்குக்றக = வணக்கு வாதம் பிடித்த றக, 

(குரக்குக்றக பகாடு கூழ்துழாவி: ஈடு, 9.2.4.) 

சூரங்கன் = சந்திரன். 

குரங்குதல் = வறளதல். 

குரண்டம் = பகாக்கு. 

குரம்றப = குடிறச; சரீரம். 

குரல் = சாரீரம்; இன்னிறச. 

குரவர ்= பசௌரவ்யர.் 

குரவு = வ்ருக்ஷவிசசஷம்; ஆசிரியத் தன்றம. 

குரறவ = திருக்குரறவ; குரறவக்கூத்து. 

குரா = வன்யபுஷ்யம் (குராநற் பசழும்சபாது 

பகாண்டு; 2-ஆம் திருவந.் 32.) 

குரு = சல்ாக்யம்; பபருறம; புண். (பமல்லியலாக ்

கிருமி குருவில் மிளிரத்ந்து; திரு விருத் 48.) நிறம்; 

வியாழன்; கனம். 

குருக்கண் = ஸ்தனம். 

குருகு = பகாய்யடி நாறர; சகாழி; மூலநாள்; பவண் 

றம; குருக்கத்தி; குவறள; விலங்கு முதலியவற்றின் 

இளறம. (சிங்கக் குருகு; திருப்பா. 1. வியா.) 

குருசில் = அரசன். 



குருடன் = சுக்கிரன்; அந்தன்; 

திருதராஷ்டிரன்.(அந்தகன் சிறுவன்; பபரியதிரு. 2.3.6.) 

குருதி = ரத்தம்; பசவ்வாய்; மூறள; சிவப்பு. 

குருவி = மூல நட்சத்திரம்; ஒருவறகப்புள்; குன்றி 

மணி. 

குருறள = பிள்றள; (குழந்றத), மிருகம் 

முதலியவற்றின் குட்டி. 

குறர = சப்தம்; பபருறம; (ஈடு, 4. 9. 9.) 

குலம் = நிறம்; (குலபமன்று வர ்ணமாய் அத்தாசல 

நிறத் றதச ்பசால்கிறது;) சகாத் திரம்; திரள்; இல்லம்; 

ஜாதி. 

குலாவுவறக = ஸஞ்சரிக்றக; வறளவு; வசப்படுதல்; 

பகாண்டாடுதல். 

குலிங்கம் = ஊரக்்குருவி; குதிறர. 

குறல = கறர. 

குவடு = சிகரம்; மறல; மறலயின் உசச்ி. 

குவலயம் = பநய்தல்; குவறள; பூமி. 

குவறள = கருபநய்தல்; விழி; பசங்கழுநீர.் 

குவால் = பபருறம; அதிகம். (இவள் பநஞ்சிசல உணர ்

த்தி யுண்டானால் நமக்கு அவறனப ்பபறலாவது 



என்றுகுவாலாக உணரத்்து கிறாரக்ள்; திருப்பா. ஆறா. 

வியா.) 

குவிமுறலயீர ்= பக்திவரத்்தகரக்சள. 

(ஸ்வாபசதசத்தில் பகாங்றக என்பது பக்தியாதலின் 

ஆசிரியர ்

இவ்வாறு கூறுகிறார.்) 

குழகன் = பவ்யன்; விரகன்; சுல பன்; சிறுபிள்றள; 

இணங்குபவன். (குரறவ சகாத்த குழகறன;  

திருவாய். 3. 6.3.) 

குழகுதல் = லீலாசாரம் பகாண் டாடுறக; 

வசீகரித்தல். (குழகிபயங்கள் குழமணன் பகாண்டு; 

திருவாய். 6.2.6.) 

குழமணன் = லீசலாபகரண ப்ரதிறம; மரப்பாசச்ி. 

(எங்கள் குழமணன் பகாண்டு; திரு வாய். 6. 2. 6.) 

குழமணிதூரம் = சதாற்றவரக்ள் சதால்விக்கு ஈடாக 

ஆடுவபதாரு கூத்து. 

குழல் = இறலக்குழல்; ஆய்க் குழல்;  

குழல்வங்கியம் = குடில வறளப்பு. 

குழவி = குழந்றத. 

குழவு = இளறமப ்பருவம். 



குழறுறக = அக்ஷரத் பதளிவில் லாமல் சபசுதல். 

(குழறு பூறவபயாடும் கிளிசயா டும் குழசகசல: 

திருவாய். 6. 2.5) 

குழன்று = கூடி,  

குழாம் = சமூஹம். 

குழி = வயிறு; பள்ளம். 

குழியில்கால்கழுவுறக = சிராத் தம் பசய்றக. 
(சிராத்தத் தில் பாத்சயாபசாரமாகக ்குழியில் கால் 

கழுவுவது மரபு.) 

குழு = திரள். 

குழும்புஜாதி = க்ஷத்ரஜாதி; (தாழ்ந்த ஜாதி). 

குழுமி = கலசி; (கலந்து). 

குழுமுறக = கலசுறக (கலந்துபகாள்.) 

குறழ = தளிர;் சசறு; குண்டலம். 

குறழக்றக = கலக்றக.(உன்றன பயன்னுள்சள 

குறழத்த பவம்றமந்தா: திருவாய். 2. 6, 9.) 

குறழறக = மிருதுவாறக; பநகிழ்றக,  

குறழச ்சரக்கு = அஸாரமான பபாருள்; (குறழச ்சரக் 

சகயாகிலும் விடாபவாண் றத; திருப்பா. 4. வியா.) 
காக்கப்பட சவண்டிய பபாருள். (நாங்கள் உனக ்குக் 

குறழச ்சரக்கானபடி அழகிதாயிருந்தது ! திருப்பா. 10. 



வியா.) (குறழச ்சரக்கு என்றும் பகாண்டு பநஞ்றச 

இள கச ்பசய்யும் சரக்கு என் றும் இவ்வாசிரியரால் 

பபாருள் கூறப்படுகிறது.) 

குளப்புக்கூறு = துறகப்பு. (திரு மாலாற் குளப்புக ்

கூறு பகாளப்பட்டு; நாய்சச்ி. 13. 6.) குளம் = நுதல்; 

பவல்லம். 

குளம்பு = மாடு முதலிய மிருகங் களின் பாதம். 

குளவி = பசச்ிறல மரம். 

குளியம் = சவங்றகப் புலி; உருண்றட. 

குற்சறவல் = அந்தரங்கப ்பிரவருத்தி; றகங்கரி யம்; 

உசிததாஸ்யம். 

குறக்றக = பவளிப்படுத்துறக; (பகாந்தக ்குழறலக ்

குறந்த புழுகட்டி : பபரியாழ்; 2. 5.8.) 

குறங்கு = துறட. (குறங்குகறள வந்து காணீசர; 

பபரியாழ்; 1. 2. 5.) 

குறடு = கதுப்பு; பற்றுக ்சகாடு; பாதக்குறடு; 

திண்றண. 

குறள் = குறுறம; குள்ளன். 

குறறள = சகாட ்பசால்; வறுறம; (தீக்குறறள 

பசன்சறா சதாம்; திருப்பா 2.1 02 

குறி = குறிப்பு; இலக்கு; அறடயாளம். 



குறிக ்பகாள்றக = இதயத்திசல பகாள்ளுறக. 

(என்றன நீ குறிக்பகாள்சள: திருவாய். 2.3. 7.) 

கவனமாய்க் காத்தல். (பள்ளியறற குறிக ்

பகாண்மின்; பபரியாழ். 5. 2.9.) 

குறிஞ்சி = குறிஞ்சிப ்பாட்டு; ஓர ்பண்; மறலச ்சாரல்; 

பசம் முள்ளி. 

குறிஞர ்= அறிவார.் குறித்தல் = நிறனத்தல்; கருத் 

தில் படியச ்பசய்தல்; கறுத்தறுதி காட்டல்; சகாடு 

வறரதல்; (புழுக ்குறித்தது எழுத்தானாற் சபாசல; ஈடு, 

2. 4.3.) 

குறிப்பு = நிறனவு; (இனிபயன் திருக்குறிப்சப: 

பபரியாழ். 5. 4. 1.) மனம்; லட்சியம்; அறடயாளம். 

குறியாப்றப = ஆப்றபயாசல கடன் வாங்குறக. 

குறுக்குதல் = குறுகச ்பசய்தல்; (திரு நாவாய் 

குறிக்கும் வறகயுண்டு பகாசலா; திருவாய். 9. 8. 1.) 

அணித் தாதல். (திருநாவா பயத் தறனயிடம் 

சபாருபமன்று எதிசர வருகின்றார ்சில றரக் 

சகட்டருள, குறுக ்கும் என்றாரக்ளாய்: ஈடு, 9.8.1.) 

குறுந்தறல = தறுதறல; தாய்தமப ்பருக்கு அடங்காத 

பிள்றள. 

குறும்பு = அநீதி; பாறல நிலத் தூர;் குறுநிலமன்ன ர;் 

பறகவர;் வலிறம. (வஞ்ச முக ்குறும்பாம் குழிறய; 

இராமா. 7.) 

குறுறம = தண்றம; குறறவு; ஸமீபம். 



குறும்பன் = இறடயன்; (பகாள்றள பகாள்ளிக் குறும் 

பறனக ்சகாவரத்்தனறன; நாய்சச்ி. 13. 8. என்னு 

மிடத்து வியாக்கியாநத் தில், நந்த சகாபன் பிள்றள 

பபற்று விட்டதாகக ்கூறப ்பட்டிருப்பது பகாண்டு 

இங்கனமாசிரியர ்பபாருள் கூறினர ்சபாலும்; குறும் 

படித்துத் தன்னிஷ்டப்படி திரிகின்றவன் என்பது 

அங்குக ்கூறிய பபாருளா கும்.) 

குறும்பர ்= இந்திரியங்கள்.(மன மாளு சமாறரவர ்

வன் குறும்பர ்தம்றம; பபரிய திருவந.் 51. என்னும் 

பாசுரத்திலுள்ள பதத்தின் பபாருள் கூறப்படுகிறது.) 

குறற = திருமுடிக் குறற. (திரு முடிக ்குறற-பபருமா 

ளுறடய சிசராபாகப்ரசதச மான உபய காசவரீ மத் 

யப்ரசதசம். என்று 5.9.1. ஈட்டரும்பதம் கூறுகிறது. “ 

குறற” ஆற்றிறடக ்குறற றயக் குறிக்கிறது. “குறற 

பயலாஞ்சசாறலயாகி” என் னும் (கம்ப. பூக்பகாய். 2.) 

பாடலும் காண்க.) 

குறறயிரத்தல் = யாசித்தல். (மாறலக ்குறற யிரந்து; 

2. ஆம். திருவந.் 17.) 

குறறவறுப்பு = உலுப்றப. (உலுப்றப - பபரிசயார ்

களுக்கு மரியாறதயாக அனுப்பும் உணவுப ்பண் டம்.) 

குன்றர ்= குறிஞ்சி நிலமக்கள். 

குன்றி சூட்டு = குன்றிமணிக் பகாண்றட. 

குன்றுவர ்= குறவர.் (குறிஞ்சி நில மக்கள்.) 



குன்னாங் குருசச்ி = காதிசல ஏகாந்தமாகச ்

பசால்லுறக. (இங்ஙன் குன்னாங் குருசச்ி யாகக ்

சகட்டருள பவாண் ணாது; திருப்பா. 23. ஆறா. வியா.) 

குனிக்றக = கூத்தாடுறக; வறளக்றக. 

கூக்குரல் = சபபராலி. (நும் சமாங்கு கூக்குரல் சகட ்

டுசம; திருவாய். 9. 5. 3.) 

கூறக = சகாட்டான். 

கூசச்ம் = பயம்; கூசுறக,  

கூசச்ு முறற = கூச சவண்டு முறற. 

கூசம் = கூசச்ம். 

கூட்டம் = பிண்ணாக்கு. 

கூட்டுறக = உபசதசிக்றக. 

கூடம் = சம்மட்டி; வஞ்சறன; பபாய். 

கூடல் = மதுறர; பாண்டியன் பறட வீடு; குறி 

பாரக்்கும் சுழி; நாயகி வட்டமாக சகாட்றடக ்கீறி சுழி 

சுழி யாகச ்சுற்றும் சுழிகள் சுழித்து எண்ணுறகயில் 

இரண்டு சுழியாகக் கூடி னால் நாயகன் வந்து கூடு 

றகயும் இல்லாமற் சபானால் கூடாறமயுமா பமனக் 

பகாண்டு சுழிப ்பாள். அதற்குக ்கூடல் என்று பபயர;் 

கூடுறக; ஊடினபின் கூடுறக, . 

கூடலர ்= சத்துருக்கள். 



கூடற்சகான் = மதுறரக ்கர சன்; மறலயத்வஜன் 

(பாண் டியன்.) 

கூடார ்= சத்துருக்கள். 

கூடுபூரிக்றக = குவிக்றக; கூட் றடப ்பூரிக்றக; 

(உள்ளு கூடு பூரித்ததில்றலயாகில் எங்களாரத்்தத்வநி 

சகட ்டாற் கண்ணுறங்குசமா; திருப்பா. 11. ஆறா. 

வியா.) 

கூத்து = நடநம். (ஆடுதுங் கூத்சத : திருவாய். 10.1.5,) 

ஒருத்தன்சவஷபாறஷறய யநுசரிக்றக. (நடிப்பது) 

(பிறவி மாமாயக ்கூத்தி றனசய:திருவாய். 8. 4. 11.) 

கூதல் = குளிரச்ச்ி.(பனிக்கூதல்: பபருமாள். 6.1.) 

கூறர = மூளி; (காது-பசய் வான் கூறத பசய்து: திரு 

வாய். 9. 1. 9.) பனிக் காற்று; கூறதயு மூறதயும் 

குளிரப்னிக ்காற்று. 

கூந்தல் = மயிர;் (பபண்க ளின் தறல மயிர)் பீலி; 

குதிறர; சகசி; (ஓரசுரன்), கமுகு, பறன இவற்றின் 

ஓறல. 

கூரத்ல் = மிகுதல். 

கூரம்பர ்= பகவத்ப்ரபந்நர.் (கூரம்பனல்லால் துறண 

இ(ல்)றல என (நான்முகன். 8.)க ்கூறியபடி சபற்றுக ்

குத் தம் றக பாராது பபரு மாள் வலிறமறயசய நம்பி 

யிருப்பது பற்றிப ்பபருமா ளுறடய அம்பின் கூர ்

றமறயசய துறணயாகக் பகாண்டவரக்ளாயினர ்ப்ர 

பந்நர.்கீழ்க் காட்டிய பாசுர வியாக்கியாக்கியாநத் 



தின் ஸ்ரீஸூக்தி யிங்குக் காணத் தக்கது: “இவர ்கள் 

சக்ரவரத்்தித் திரு மகன் அம்பின் கூரற்ம றயத் 

தஞ்சமாக நிறனத் திருப்பாரக்ள்.'') 

கூரன் = பவட்டியன்; குரூரன்; நாய். 

கூரியர ்= ஸூக்்ஷம ஞர;் கூரற்மறய யுறடயவர.் 

கூலம் = நீரக்்கறர; முறற; வரம்பு; கறடவீதி; பாகல்; 

வால்; வானரம். 

கூவல் = கூவுறக; அறழத்தல்; கிணறு. 

கூவி = கூப்பிட்டு. (கூ விக் 

கூவிக்பகாடுவிறனத்தூற்று ணின்று : திருவாய்: 3. 2. 

9.) 

கூவியர ்= மறடயர;் சறமப ்சபார.் 

கூவிரம் = சதர;் வில்வம். 

கூவிளம் = வில்வம். 

கூவுதல் = பறறவ பயாலித்தல்; (குயிலினங்கள் கூ 

வின 10 காண்: திருப்பா. 18.) அறழத்தல் (மழறல 

முற்றாத இளம் பசால்லா லுன்றனக ்கூவுகின்றான்: 

பபரியாழ். 1. 4. 5.) 

கூழ் = சசாறு. (கூழாட்பட்டு நின்றீரக்றள: திருப்பல். 

3.) 

கூழ்த்தல் = ஸந்சத ஹித்தல். (அவனிவபனன்று 

கூசழன்மின்: திருவாய். 3.6.9.) 



கூழ்ப்ப ம் = உரகம். 

கூழ்ப்பு = ஸம்சயம். (திருவாய். 8. 2. 6.) 

கூறழ = ஸுலபன்; இறகு; பீலி; உரகம்; நடு; சசறு; 

மாதர ்தறல மயிர;் குட்றட; (நாய் கூறழவா லால். 

திருவாய். 9. 4.3.) பின் வரிறச. (அவன் தான் 

பிற்கூறழயிசல நிற் குமாயிற்று: ஈடு, 9. 9. ப்ர.) "கூறழ 

குழசலாதி மயிர ்முடி. 

கூறழத்தனம் = ஏமாற்றுறக; ஈடுபடுறக. 

கூறழப ்பாரற்வ = கள்ள சநாக்கு. (கூறழப ்பார ்

றவக்கார ்வயல்சமயுங் குறுங்குடிசய: பபரியதிரு. 9. 

6.1.) 

கூறழறம = க்ருத்ருமம்; குறழந்து நடக்றக. (பகாவ் 

றவக்கனிவாய் பகாடுத்துக் கூறழறம பசய்சயாசம; 

பபரியாழ். 3. 2. 5.) 

கூறு = துண்டு; பங்கு. 

கூறுறக = பசால்லுறக; பிரஸித்தமாக்குறக. 

கூறு பசய்றக = மணியம்பண்ணுறக. (ராஜாக்கள் 

ஊரச்தாறும் கூறு பசய்வார ்கறள றவக்குமா சபாசல: 

ஈடு, 5.2.8.) 

கூறுபசய்வான் = சகாயில் தீம் பன். மணியகாரன். 

கூறறப்றப = வஸ்திரம்றவக ்கும்றப.) தாசன 

கூறறப ்றபயும் சுமந்து பகாண்டு சபாய்: ஈடு, 4.1.2.) 



கூனல் = சங்கு; வறளவு. 

கூனிகுயம் = அரிவாள் 

பகசச்ம் = முல்றல. 

பகடிலணங்கு = மூசதவி. 

பகடுபறட = ஓ டிப்சபாகிற சசறன. 

பகடுமரக்கலம் = பகட்டசரக்குக ்கப்பல். 

பகண்டல் = கிளறுறக; பநருக்கம். 

பகண்டுரம் = கண்படௌஷதம். 

பகழுமுறக = மிகுதி; கிளம்புறக; முறளக்றக; 

சசருறக. 

சககயம் = மயில்; சஹய சதசம். 

சகசரி = உறள மயிருள்ளது; ஸிம்ஹம். 

சகடகம் = பரிறச; பாசறற; மறலகறளயடுத்த ஊர.் 

சகடு = குறறவு; அழிவு; ஸம்ஹாரம்; ஸங்சகாசம்; நிக் 

சிரகம். 

சகண்றம = நட்பு; உறவு. 

சகணி = கிணறு; சிறுகுளம். 

சகதம் = துக்கம். 



சகதன் = காமன். 

சகதாரம் = ஒரு பட்ட ணம்; மயில்; பநல்லுப ்பயிர ்

விறள நிலம். 

சகதுறக = அழுறக. 

சகயம் = சக(க)யம்; பாட்டு. 

சகரண்டம் = காக்றக. 

சகரளன் = சசரன்; சகரள நாட ்டவன்,  

சகவலம் = தனிறம; முக்தி; அற் பம்; மாத்திரம். 

(சகவல மன்று கடலிசனாறச:பபரிய திரு. 9.5.8.) 

சகவலன் = றகவல்யத்றத யறடந்தவன். 

சகழ் = ஒளி; நிறம்; அழகு. ஒப்பு. 

சகழ்த்த = பசறிந்த; விஜ்ரும்பண மான. 

(சகழ்த்தசீரான்: திரு வாய். 3.1.7.) 

சகழ்பவர ்= நன்றம யுறடய வர.்(ஒருவர ்நம்சபால் 

வருங் சகழ்பவருளசர: திருவிருத். 45.) 

சகழல் = பன்றி; இபம். 

சகள் = நட்பு; உறவு; நண்பன்; கணவன். 

சகள்வன். = நாயகன்; சதாழன். 



சகள்வி = சப்தம்; புராணம்; சாஸ்திரம் சகட்டல்; சவ 

தம்; அறிவு. சகள்வி 

பகாள்றக = அறிவிறுத் துறக; விசாரிக்றக. (ஸர ்

சவசுவரறனக ்சகள்வி பகாள்ள சவண்டாதபடி: ஈடு, 

1.5.3.) 

சகளி = மங்றகயர ்விறளயாட்டு. 

றக = பக்ஷபாதம்; வ் யூ ஹம் பகாடுக்றக; ஞானம்; 

பபாருள்; எல்றலக ்சகால்; பவற்றிறலக்கிறள; 

ஒழுக்கம்; இடம்; குற்றம்; சிறுறம; சாரப்ு; பறடயின் 

வகிப்பு: ஒப்பறன. 

றகக்கடங்கினது = வறள. (றகக் 

கடங்கினறதயுங்பகாண்டு மடிசச்ரக்றகயுங் 

பகாண்டு சபானான் : ஈடு, 9.7.7.) 

றகக்கிறள = யாழின் நரம்பு; ஒரு தறலக ்காமம்; 

இறச ஏழ னுள் ஒன்று. 

றகக்கிறன = ஒருதறலக்காமம். 

றகக்குறியாப்றப = அகப்றப யாசல கடன் 

வாங்குறக. 

றகக்கூட்டம் = யுத்தக ்கூட்டம்; (சபாரில் அணி 

வகுப்புக ்கூட்டம்). (றகக்கூட்ட மிட்டாற்சபாசல 

என்னவு மாம்: பபரியாழ். 5. 2.1. வியா.) 

றகக் கூட்ட மிட்டாப்சபாசல = அணி 

வகுத்தாப்சபாசல. 



றகக் கூட்டன் = காவற்காரன். றகக் கூட்ட னாவது 

இரண்டு சபறரக ்கூட்டிக் றகயிசல விலங்கு 

சபாடுபவன். (ராஜபுத்திர றனச ்சிறறயிலிட்டு றவத் 

தால் றகக்கூட்டனுக்குப ்பாலும் சசாறும் இடுவா றரப ்

சபாசல: ஈடு, 7. 10. 8.) 

றகக்பகாடுமானம் = றகக்பகாள்ளுறக. 

றகக்சகாலி = றகக்கூப்பி. 

றககரக்றக = ஒளிக்றக; றகயி லிருப்பறத 

மறறக்றக. 

றககழிறக = றகதப்பிப ்சபாறக. 

றகசச்ங்கம் = சக்றக; வாத்ய விசசஷம். 

றகசப்சால்லுறக = கூப்பிடுறக; றகசச்ாறடயாற் 

கருத்றத யறிவிக்றக. 

றகசிகர ்= வன்னியர.் 

றக பசய்றக = ஸஹாயஞ் பசய் யுறக; (ஈடு, 4. 8.7.) 

அலங் கரிக்றக; (கானார ்நறுந ்துழாய் றக 

பசய்தகண்ணி யும்: பபரியாழ். 1. 3.7.) பதாழில் 

பசய்றக; (பமய் வருத்திக் றகபசய்துய்ம் மிசனா : 

திருவாய். 3. 9.6.) நிரவ்ஹிக்றக; (பாரதம் றக பசய்த: 

பபரியாழ். 2.1.1.) அணிவகுக்றக; வஞ் சிக்றக. 
றகத்தல் கடிதல்; நிரஸிக்றக; கசத்தல்; பவறுத்தல். 

றகத்தறள = றக விலங்கு. 



றகத்து = பபாருள்; பபான்; பவறுப்பு. 

றகதவம் = க்ருத்திரிமம்; கபடம்; வஞ்ச நம்; பபாய்; 

துக்கம். 

றகதவன் = பாண்டியன். 

றகபதாட்டு = சநாக்கி; உதவி பசய்து; றகயினால் 

தீண்டி. (சக்ரவரத்்தித் திருமகன் இத்றதக ்றகபதாட்டு: 

ஈடு, 4. 2.8.) 

றக பதாடனாய் = றகவிடாதவ னாய். (தூசித்தறலயி 

லவர ்கசள றகபதாடாராய்: ஈடு, 7. 4.1.) சவணுபமன்று 

பசய்பவன். (ஜந நிபக்க லபராதத்திற் றகபதாடனா 

யிருக்க: ஈடு, 6. 10. 10.) 

றகபதாடுமானம் = ஸாதநம். (தன் பவறுறமறயக ்

றக பதாடுமானமாகக ்பகாண்டு : ஈடு, 6. 10. 8.) 

றகசதாடன் = ஸஹாயம். 

றகறத = தாறழ. 

றகந்நிறர = றகவிளக்கு; றககளுறடய ஸமூகம். 

றக நிறர = நிறரசச்ல். (றக நிறரகட்டிக ்

பகாண்டிருக் கிற நாளிசல: ஈடு, 4. 6. 6.) 

றகப ்பட்டது = பலவந்தமாகக ்றகப் புகுந்தது: ஸ்வ்ய 

தனமாக வந்தது. (ஸாத நாந்தரம் என்றபடி.) 

றகப்பற்றுறக = வசப்படுத் துறக. 



றகப்பற்று = ஸாதநாந்தரம். (தான் 

சதான்றியானறகப ்பற்றடியாக வந்தபதான் றல்ல: 

ஈடு, 9. 4. 9.) 

றகப்பாணியிட்டு = மணியாச னப ்பலறகயிட்டு; 

(றகப ்பாணியிட்டு பமழுகு வாசி யிசல ப்ரமிக்கும்படி: 

ஈடு, 5.1.5.) 

றகப்புறட = குடவறற; (வாயிற் காவலர ்தங்கும் 

சிறிய அறற.) (தங்கள் றகப ்புறடகளிசலயிருத்தி: 

ஈடு, 10.9.9.) 

றகப்புலி = யாறன. 

றகப்பபாருள் = ஆத்மீயம்; (தன்றன ச ்சசரந்்த 

பபாருள்); (இல்லாசதாம் றகப ்பபாருளுபமய்துவா 

பனாத்துளசன: நாய்சச்ி. 11. 6.) றகம்முதல். 

றகப்சபாது = அஞ்சலி; றகயிற் பூ. 

றகபுகுருறக = ஸ்வசமாறக. 

றகபுறன = அலங்கரிக்றக; பூத் பதாடுக்றக. 

றகம்மறல = குஞ்சரம்; (யாறன). 

றகம்மா = யாறன. 

றகம்மாறு = ப்ரத்யுபகாரம். 

றகம் முதல் = றகப்பபாருள்; ஸாதநம். 



றகம்றம = பபாய். றகறம பயன்றும், பபாய் 

என்றும் பரய்ாயம். (றகம்றம பசால்லி: திருவாய். 

5.1.1.) 

றகமிகுறக = கறர புரளுறக. 

றகசமசல = ஸத்ய:; (உடசன ப்ரத்யக்ஷமாக.) 

றகசமசலகாணலாம் = கரதலமல கம் சபாசல 

காணலாம்; (றகயிலங்கு பநல்லிக்கனி பயனக் 

காணலாம்.) உடசன காணலாம். 

றகயடியுண்டு = ஈடுபட்டு. (இங்கு இவன் நீரற்மயிசல 

றகயடியுண்டிருக்றகயாசல ஈடு, 9.9, ப்ர.) 

றகய்றட = அறடக்கலம். 

றகயறடப்பாக்குறக = றகயில் ஒப்பறடக்றக; 

கரஸ்தமாக் குறக. 

றகயறடப்பு = றகப்பற்றின பபாருள். (பநஞ்சம் 

இவள் தனக்குக் றகயறடப ்பாறகயாசல: ஈடு, 2.4.1.) 

றகயணி = பறடயில் வ்யூகம்; (அணிவகுப்பு). 

றகயர ்= கள்ளர;் மூடர.் 

றகயறவு = இழவு; துன்பம்; தரித் திரம். 

றகயாரச்க்கரம் = திருவீதி சசாத நம். 

(உத்ஸவத்திற்குமுன் நாள் சசறன முதலியார ்திரு 

வீதியில் புறப்படுறக.) 



றகயாள் = சசவகன்; பதாண்டு புரிபவன். 

றகயிலக்றக = அஞ்சலி; நித்ய சம்பளம்; (நாட்கூலி.) 

றகயுறட = றகக்கவசம். 

றகசயாறலபசய்றக = முறிபயழு திக ்பகாடுக்றக. 

றகவந்தபடி = விசதயனாயிருந்த படி; 

றகக்குப்ரசயாஜன மானபடி. 

றகவருறக = நிறனத்தபடி காரி யம் பகாள்ளுறக. 

றகவறளக்றக = அபிநயம் பிடிக ்றக; பதரிக்றக,  

றகவாரம் = வாழ்த்துதல். 

றசவிஞ்சுறக = ஆதிக் கியம் மட்டு விஞ்சுறக. 

றசவிட்டு = ஆறசவிட்டு. 

றசவிளிக்றக = றகயாசல அறழக்றக. 

றகறவக்றக = ஆரம்பிக்றக. 

பகாக்கறர = சங்கு; வறளவு; வில்; பரணி,  

பகாக்கின்பழம் = மாம்பழம், பகாக்குவாயும் 

படுகண்ணியும். ஆபரணத்றதப ்பூட்டுவ தற்கு உரிய 

கண்ணியும் அதில் பசருகும் பகாக்கியும். 

பகாங்கன் = பகாங்கு நாட்டுக ்காரன்; சசரன். 

பகாங்கு = சதன்; பரிமளம்; பகாங்குநாடு; பூந்தாது. 



பகாங்குமரம் = மாமரம். 

பகாங்றக = ஸ்தநம். 

பகாசச்கம் = பகாசற்ச.. பகாஞ்சுதல் மழறலச ்பசால் 

சபசுதல்; ஸ ர ஸ மாய்ப ்சபசுதல். 

பகாட்டகம் = பகாறடு, பகாட்ட றக. 

பகாட்டி = கூட்டம்; வாயில்; தாளம். 

பகாட்டிலி = குயவன் தட்டுப ்பலறக,  

பகாட்டு = கறர; பகாம்பு; மிடுக்கு; அழகு; ஒளி, 

இளறம; ஸ்வபாவம்; பகாள்ளப்படுறக.. 

பகாட்றட = பஞ்சுசச்ுருள். 

பகாடி = ஸ்திரீ, (பகாடிசபான்ற வள்). 

பகாடிசச்ி = குறமகள். 

பகாடிஞ்சி = சதரப்மாட்டு. 

பகாடியன் = ஸ்வாரத்்தபரன். 

பகாடிறு = கதுப்பு; பூசம். 

பகாடுங்றக = மடித்தறக. 

பகாடும்றப = குளம்; அருவி; பசச்ிறல. 

பகாடுறவ = துஷ்டத்தனம். (பகாடுறவப ்பசுக்கறள : 



பகாண்டகுறத = பகாண்டஉத் சயாகம்; 

(பகாண்டமுயற்சி) (பகாண்ட குறத மாறாசத: ஈடு.) 

பகாண்டல் = கீழ்க் காற்று; சமகம். 

பகாண்டிகளவு.(களவுகாணப் புக்குக ்பகாண்டியிசல 

பிடியுண்டு : ஈடு, 7.7.2.) 

பகாண்றட = இலந்றதயின் கனி; மயிரம்ுடி. 

பகாண்றடக்சகால். ஆழத்றத அறிவதற்குநீரிறடசய 

நடும் சகால். (ஆழங்காலிசல இழிந்து அமிழ்ந்துவார ்

அவ்விடத் சத பகாண்றடக்சகால் நாட்டுமா சபாசல : 

ஈடு, 10.7.1.) 

பகாத்திலக்றக = சம்பளம்; பகாத்து சவறலக ்கூலி,  

பகாத்றத = குறற. 

பகாந்தம் = பநறிப்பு; (பகாந்தக ்குழறல: பபரியாழ். 

2.5.8.) 

பகாந்தளம் = சிலுகிடுறக; குழற் பகாத்து. 

பகாந்தி = பகாத்தி. 

பகாந்து = பகாத்து; (பகாந்தார ்

தண்ணந்துழாயினாயமுசத: திருவாய். 2.6.9) திரள்; 

சகாபம். 

பகாப்பூழ் = திருநாபி. 11 பகாம்பு. பகாம்பு 

சபாலிருக்கும் ஸ்திரீ. 

பகாம்றம = திரட்சி; திண்றம; பபருறம; வட்டம்; 

அழகு; பகாங்றக. 



பகாய்தல் = பறித்தல். 

பகாயல் = வட்டணிப்பு; சபாக ்கியறத. பகாயல் வாய் 

மலரச்மல்: திருவிருத். 24.) 

பகாரிறக = அகப்றப. 

பகால் = ஸம்ஸயப ்பபாருளில் வரும் இறடச ்பசால்; 

வருத் தம்; பகாறல. பகால்லி. சதசவிசசஷம்; ஒரு 

மறல. 

பகால்றல = வரம்பு; கடந்தவள். 

(பகால்றலயரக்கிறய மூக் கரிந்திட்டகுமரனார.் 

நாய்சச்ி. 10.4.) 

பகாறல = பகாடுறம; உயிர ்வறத. பகாழுந்து 

தறலறம; (பகாம்ப னாரக்்பகல்லாம் பகாழுந்சத. 

திருப்பா. 17.) இளந்தளிர.் 

பகாழுநன் = நாயகன். 

பகாழுத்தல் = மதமறடதல்; பருத்தல்,  

பகாழுறம = அழகு; பசழுறம; பசல்வி. 

பகாழுவி = சகாத்து. 

பகாள் = ஒரு நிறறயளவு; காணம். 

பகாள்க = நிசச்யிக்க. 

பகாள்றக = பசருக்கு; கரஸிக் றக; சகாட்பாடு. 

விழுங்கு றக, வாங்குறக; உறடத் தாறக; ஸ்வபாவம்; 



பகாடுக் றக. ('அவன் பசவியில் மந்திரங் பகாள்வாசய 

சபாலும்" நாய்சச்ி.7.4.) ஒப ்புக ்பகாள்றக. 

பகாள்ளம் = குறழசசறு. 

பகாள்ளி வட்டம் = குறறக ்பகாள்ளிறயச ்சுழற்றுறக 

யில் சதான்றும் வட்டம். 

பகாள்ளுறக = வாக்விஷய மாறக. 

பகாளுந்துவிக்றக = பநருப்புப ்பற்றுவிக்றக; 

பிடித்துக ்பகாள்ளுறக. 

பகாளுவி = பகாக்கி; சகாத்து. 

பகாளு = பாட்டுக ்கருத்றத விளக்கும் பசாற்பறாடர.் 

பகாற்றம் = பலம்; பவற்றி; ஐசவ்ரய்ம். பகாற்றவன். 

ஸ்வாமி; அரசன்; பவற்றியுறடயவன். 

பகாற்றறவ = துரக்்றக. 

பகாற்றி = துரற்க; பசுவின் இளங்கன்று. 

பகான் = அசச்ம்; பபருறம; பபாழுது; பயன் 

இல்லாறம. 

சகாக்றக = பதாடுக்றக; முறறப ்படுத்துறக; 

மணிக்குள் நூறலப ்புகுத்தி யிறணக்றக; சசரக்்றக. 

(சகாமின் துழாய்முடி யாதியஞ் சசாதிகுணங்கசள: 

திரு வாய். 4. 1.7.) 

சகாகனகம் = தாமறர; கரும்பு. 



சகாகனகத்தவள் = பபரிய பிராட்டியார.் 

(சகாகனகத்தவள் சகள்வன்: திருவாய். 9. 8. 2.) 

சகாகனம் = தகறர; (ஒரு சிறு பசடி), நிலக்கடம்பு. 

சகாகிலம் = பல்லி; துறள; இலந்றத; குரங்கு; குயில். 

சகாகு = அறடவுசகடு. (சகாகு கட்டுண்டுழலாதார ்: 

திரு வாய், 3.5.4.) 

சகாகு கட்டு = ஆவலம் பகாட ்டுறக; (ஆரவாரிக்றக.) 

சகாங்கு = ஒரு மரம். 

சகாசம் = முட்றட; பபாக்கிஷம். 

சகாசரம் = விஷயம். (சிந்றதக ்குங் சகாசரமல்லன்: 

திரு வாய். 1. 9. 6.) 

சகாசிகம் = பட்டாறட; சாம சவதம். 

சகாட்டம் = சகாணல்; பறகறம; நாடு; சகாயில்; பக்ஷ 

பாதம்; குரா; பசுவின் கூட ்டம்; தரம்ம்; குளம்; வயல்; 

உரம்; வலி (ஆகப ்பன்னி ரண்டு.) 

சகாட்பாடு = பகாண்ட உத்சயா கம்; கட்டறளப்பாடு; 

சகாலு பாடு; பகாள்றக. 

சகாட்பு = பகாள்ளுறக; வலிறம. 

சகாடரம் = சசாறல; குதிறர; குரங்கு; மயிற்சாந்து; 

மரச ்பசறிவு; வறள; பிறற சபாசல பண்ணப்பட்ட 

வாரம். 



சகாடல் = பவண் காந்தள்; சிவ னாரக் ்பகாடி; 

பகாள்ளுதல்.பசகாடாலம் - பிறற சபால் 

வறளந்தஹாரம். (குளிரம்ுத் = தின் சகாடாலமும்: 

பபரி யாழ். 3.3.1.) சகாடாரம் என்றுமுண்டு. 

சகாடிகம் = பூந்தட்டு; துகில்; குண்டிறக. 

சகாடு = கறர; சங்கு; வறளவு; சிகரம்; பகாடுறம; 

பகாம்பு. 

சகாணம் = குதிறர; மூக்கு; வாள். 

சகாறண = வலிறம; பகாடுறம; மிறுக்கு; (சகாறண 

பபரி துறடத்பதம்மாறனக ்கூறு தசல: 

திருவாய். 2. 5. 10.) 

சகாத்தல் = சசரத்்தல்;  

சகாத்திரம் = குலம்; சபர;் மறல. 

சகாதம் = வட்டில்; சினம்.(க்சரா தம்.) 

சகாது = சக்றக; (நன்னீரற பமன்று சகாது பகாண்ட 

சவனிலஞ் பசல்வன்: திரு விருத். 26.) 

சகாதுகலம் = பகௌதூஹலம். 

சகாறத = சூடிக ்பகாடுத்தாள்; பபண்கள் தறலமயிர;் 

பூ மாறல. 



சகாப்பு = விசித்திரஸந்நிசவசம். (சகாப்புறடய சீரிய 

(வியக் கத்தக்க அறமப்பு) சிங்கா சனத்திருந்து: 

திருப்பா. 23.) 

சகாமளம் = மாணிக்கம்; இளறம; அழகு; பமன்றம. 

சகாமான் = மூத்சதான்; குரு; அரசன்; பன்றி. 

சகாமுற்றவர ்= அரசர.் 

சகாமுறற = மிறுக்கு; அரசாட்சி. 

சகாயிலாய்த்தானுக்கு பட்டர ்வாரத்்றத = புத்ர 

விசயாகத் திசல சதவர ்திருநாமசம என்ன, 

நானிருக்கிசறசன என்றது. (சகாயிலாய்த் தான் 

என்பவர ்பட்டரு றடய சீடர.் அவர ்தமது 

புதல்வனுக்குப ்பட்டர ்திருநாமம் சாற்றியிருந்தார.் 

அப்புதல்வன் பரமபதம் சார, அவர ்சசாகபமல் லாந ்

சதாற்றப ்பட்டர ்திரு வடிகளில் வந்து விழுந்து சதவர ்

திருநாமமிட்சடசன; அந்தப ்பிள்றள சபாய் விட ்

டாசனஎன்று கிசலசப்பட, பட்டார ்தம்றமப ்சபாசல 

பயாரு விக்கிரஹத்றத ஏறி யருளப்பண்ணிக் 

பகாடுத்து ''நம்முறடய பபயர ்இட்ட பிள்றள 

சபானாசன என்று வருந்த சவண்டாம்; அப்பபயரு 

றடய நாமிருக்கிசறாசம'' என்று அருளிச ்பசய்தார.் 

இதறன 9.3.1. ஈட்டிலும் அரும்பதத்திலுங் காண்க.) 

சகாயிற் கட்டணம் = அந்தப்புரம்; (பபரிய 

பிராட்டியார ்எழுந ்தருளியிருக்கிற சகாயிற் கட ்

டணமாய், ஈடு, 10. 10. 9.) 



சகாயிற் கூறழத்தனம் = சல்ாக்ய மான க்ருத்ரிமம்; 

நல்ல கருத்ரிமம்.(நீங்கள் சகாயிற் கூறழத்தன 

மடிக்கிறபடி யிதுசவா : திருவிருத். 9. 9. 9 வியா.) 

சகாயிற் சாந்து = சல்ாக்கியமான சாந்து; சகாபவன்று 

ராஜா வாய் ராஜாரஹ்மானசல்ாக ்கியமான சாந்து. 

(சகாயிற் சாந்றதயுன்னாசல பயாளிக் கப ்சபாசமா: 

திருப்பா. 10. வியா.) 

சகாயின்றம = ஸ்வாதந்திரிய க்ருத்யம்; அநீதி; 

சவண்டப ்பாடு. அதாவது பபருறம. (அடிறம பயன்னு 

முக் சகாயின்றமயாசல: பபரி யாழ். 5.1.4.) 

சகா = ராஜா; இன்றமயாவது இல்லாறம; நிவாரகர ்

இல்லாறம என்றபடி : ஆராய்சச்ி யில்லாத பசயல்; 

சகள்வி சகட்பாரற்றுச ்பசருக்கிச ்பசய்வது. 

(பகாங்றக நஞ் சுண்ட சகாயின்றம பகாசலா: 

பபரியதிரு. 11. 1.4.) 

சகாரண்டம் = குறிஞ்சி. 

சகாரம் = வட்டில்; பகாடுறம; குதிறர; பூபமாட்டு. 

சகாரம்பு = தீம்பு. (அதுவுமுன் சகாரம்புக ்

சகற்குமன்சற: பபருமாள்.6.4.) 

சகால் = அம்புக்சகால்; பசங் சகால்; ஏவல்; விழி; பசு; 

கறண; மன்னன்; திறச. 



சகால்வறள = மழுங்கல்; வறள; த்ருசய்மானவறள 

(அழகிய வறள.) சகால்வாசி. நிலமளக்கிறசகால் 

வாசி. 

சகால்விழுக்காடு = சகாலின் விழுக்காடு; 

எண்ணினப் பிரகாரம் ஸம்பவிக்றக. இனி; சகால் 

என்பறத அளவுசகாலாகக்பகாண்டு, 

பாகப்பிரிவிறனயில் ஏற்கசவ ஒருவன் விரும்பின 

நிலத் திசல அளக்குங்சகால் அவனது பாகத்றதச ்

சசரந் ்ததாகக்காண்பிக்கும் முறற யில் தாசன வந்து 

விழுத றலக ்கூறலுமாம். எவ்வாறா யினும் தற்பசயல் 

என்றபடி. (சகால் விழுக்காட்டாசல பரிஹாரமா 

யிருக்றகயன் றிக்சக : ஈடு, 4.10.5.) 

சகாலம் = நீரப்்பபருக்கு; ஒருப ்பாடு (முயற்சி); 

பலசகாலம் (பலசவஷம்); பாக்கு; பீரக்்கு; இலந்றதயின் 

கனி; ப்ர பத்தி; அழகு; ஒப்பறன; பன்றி. 

சகாலி = மயிர;் இலந்றத. 

சகாவணன் = ஈசன்; நாயகன்; வசிஷ்டன். 

சசாவினாயகன் = சகாபிநாயகன்; சகாவில்லாத 

நாயகன்; நியாமகரில்லாதவன். ('ன' வுக்கும் 

“ந”வுக்கும் சபதம் கருதாதிங்ஙனம் கூறப்பட்டது.) 

சகாவியன் = யமன். 

சகாறவ = மாறல; சசரத்்த; சகாத்த மாறல. 



சசாழம்பம் = குழப்பம்; ஸம்ஸயம் (பகாடீராகிற் 

சகாழம்பசம: பபரியாழ். 3.4.5.) 

சகாழி = மயில்; உறறயூர.் 

சகாறழ = க்ஷத்ரன்; பநஞ்சுர மில்லாதவன்; 

சச்லஷ்மம். 

சகாள் = மிடுக்கு; அழகு; ஒளி; பாம்பு; இராகு; சிறற; 

ம்ருத்யு. 

சகாள் பசால்லுறக = இல்லா தறத இட்டுச ்

பசால்லுறக. 

சகாள்பட்ட = பகாள்ளப்பட்ட; அபஹரிக்கப ்பட்ட. 

சகாள்பாடு = ஸாமரத்்தியம்; உத்சயாகம். 

சகாள்புக = அரும்ப; நூதநபலன் கிட்ட; நூதனமாகப ்

புஷ்பிக் றக; பறியுண்ண; வியாதி வர. 

சகாள்புக = பழுக்க. 

சகாள்வாய் = புதுப்புண்.(கலந்து பிரிந்தசகாள்வாய் 

பபாறுக்க வரிதாயிருக்கும்: ஈடு, 6. 2. ப்ர.) 

சசாளகம் = சபாஜநம். கண்ணாணி(கண்ணிற் 

பாறவ). 

சகாளி = பகாள்சவான்; பூவாது காய்க்கும் மரம். 

சசாளுண்றக = ஸ்வீகரிக்கப் படுறக. 



சகாறள = இறச; பாட்டு; எலி குவறள. 

சகாற்றும்பி = சகால்களிலும் பறணகளிலுமிருக்கிற 

மது றவபானம் பண்ணுகிற தும்பி 

சகாற்சறன் = பகாம்புத்சதன் (சகாற்சறன் 

பாய்ந்பதாழு கும் கமலசச்ுறன சவங்கட வா; 

பபரியதிரு.1.9.8.) 

சகான் = அரசன்; தறலவன். 

சகான்றம = அரசாட்சி,  

சகாசனரி = திருமறலயிலுள்ள ஸ் வா மி 

புஷ்பகரிணி. 11 (சகாசனரி வாழுங் குரு காய்ப ்

பிறப்சபசன: பபருமாள். 4.1.) 

சக்கரம் = மறல; ஆழி; பூமி; வட ்டம்; பிறப்பு; ஓர ்புள். 

சக்கரவத்து = விருது. 

சக்த்ய வஸ்தப்ரறப = பபாடி மூடின தணல். 

சகறட = வண்டி; பபாய். 

சகுடம் = பசம்பு; நாய். 

சகுலி = அப்பம். 

சகுனம் = புள்ளு; கிழங்கு; நிமித்தம். 

சகுனி = நிமித்தம் பாரப்்சபான்; பறறவ; 

துரிசயாதனன் மாமன்; கூறக,  



சங்கம் = சங்கு; கூட்டம்; தமிழ்ச ்சங்கம்; ஸம்சபாகம்; 

றக யில் வறள. 

சங்காயம் = பயிபரன்று சங்கிக் கப ்படுவதான புல்: 

அதா வது ஆறனப்புல்; பநல் மணி. (மூன்றுகறளயும் 

பறித்துச ்சங்காயமும் வாரினபயிர:் ஈடு, 4.2. ப்ர.) 

சங்கு = சகாழி; சங்கு; குசச்ிக் சகால். (சங்கிடுவான்.'' 

என்னக ்கடவதிசற. திருப்பா; 14.) 

சங்றக = ஸங்கிறய (எண்); அளவு; சங்றக; ஐயம்; 

ஸங்கம்; பபருறம (கனம்). 

சங்றகயற்றிருந்சதன் = வறள இழந்திருந்சதன்; 

சங்றக யற்றிருந்சதன். 

சங்கு = குசச்ிக்சகால். (சங்கிடு வான் என்னக் 

கடவதிசற.) 

சட்டித்தல் = அழித்தல்; பகால்லுதல். 

சட்றடப்புணா = அங்கியின்புறர. 

சடக்கு = சவகம். 

சடங்கு = ஆசாரம்; அதிகாரத் திற்சகற்பப்புரியும் 

வ்ரதாதி கரம்ங்கள். 

சறட = சவர;் ஜறட. 

சத்திரம் = சஸ்த்திரம்; கத்தி; றக சவல்; குறட; 

பன்னாட்கள் புரியும் சவள்வி; அன்ன சாறல. 



சதி = கற்புறடமகள்; கரப்்பூரம்; சராஹிணி; 

வஞ்சறன; வட ்டம்; நிலவு; கடல்; விறரவு; மறழ. 

சதிர ்= சநரப்ாடு; அழகு; உறு வது; பயன்; (மாசதிரிது 

பபற்று: திருவாய். 2.7.1.) நிறலறம; (முற்றுந்தவிரந்்த 

சதிர ்நிறனந்தால்: திருவாய். 8. 10. 1.)ஸாமரத்்தியம். 

சதுக்கம் = நாற்சந்தி.) 

சதுரம் = சதுரங்கம்; சாதுரியம்; நான்கு 

சகாணமுள்ளது; விசவகம். 

சந்தம் = அழகு; சந்தஸ்; ஸுகம்; நிறனவு; நிறம்; 

சவதம்; சந்தநம். 

சந்தானசச்ாபம் = சந்தானாரத்்த மானசாபம். 

(வமிசவிருத் திக்கான குழந்றத.) 

சந்தி = சந்தியா காலம்; சமாதா னம். 

சந்திக்றக = ஸந்திக்றக; கிட ்டுறக; சசருறக. 

சந்திரம் = பபான்; கரப்்பூரம்; மிருக சீரஷ்ம். 

சந்சதாகன் = சாந்சதாக்கியப ்

பிரதிபாத்யன்.(சாந்சதாக்ய உபநிஷத்தின் 

பபாருளான வன்.) 

சந்றத = வாக்கியம். (ஆளவந ்தாரருளிச ்பசய்த 

சந்றத; ஈடு, 1.1.1.) குருமுன் னரச் ்பசால்ல அதறன 

மாணாக்கர ்திரும்ப இரண்டு அல்லது மூன்று முறற 

ஓது வது; சவதம். 



சப்பம் = எலுமிசற்ச; வயிரம்;  

சப்பறர = மூடன். 

சப்பாணி = றகபகாட்டுறக. 

சம்பாரம் = உபகரணம். 

சம்பாவிக்றக = ஸம்பாவறன பசய்றக,  

சம்பு = சிவன்; பிரமன் (ஸ்வ யம் பூ); ஜம்பூத்வீபம்; 

நாவல்; நரி (ஜம்புகம்); சூரி யன்; எலுமிசற்ச (ஜம்பீ 

ரம்.) சம்புகன் = ஜம்புகன். 

சம்சபார ்= பூதம். 

சம்மதிக்றக = ஸம்மதிக்றக (உடன்படுறக); 

பபருறம பாராட்டிக ்பகாள்றக. (சதுரபமன்று 

தம்றமத் தாசம சம்மதித்து: திரு வாய். 9.1.5.) 

சமண் = றஜந சித்தாந்தம். (தருக்கினாற் 

சமண்பசய்து: பபரியதிரு. 2.1.7.) 

சமணர ்= க்ஷணகர ்(றஜநர)். 

சமபாதி = ஸமபாகம்; சபரப்ாதி. க 115 

சமம் = ஒப்பு (ஸமம்); சங்கிரா மம்; (சபார)்; 

அந்தக்கரண- நியமநம்; பாஹ்யகரண நியமநம் 

தமபமனப்படும். 

சமழ்த்தல் = நாண்; வருத்தம். சமிறத பாதி சாவித்ரி 

பாதி ஆவணியவிட்டத்திற்கு மற்றற நாள் 



ப்ரும்ஹசச்ாரி கள் ஆயிரம் சமிறதகறள 

அக்நியிலிடல். இல்லாவி டில் ஆயிரம் காயத்ரி ஜபம் 

பண்ணுதல். அன்றிக்சக ஐந்நூறு ஸமிறதயும் ஐந்நூறு 

ஸாவித்ரியுமாகப ்பண்ணலாகாது என்றக. 

சமிறதயிடாமணி = சமிறதப்புழு (ஒருவறகப ்புழு.) 

சறமக்றக = சபாக்யமாகப ்பண் ணுறக; 

(அநுபவிக்கத் தக்கவாறு பசய்றக.) 

சறமறக = பக்குவமாறக. 

சயம் = ஜ யம்; ஸ மூ ஹம்; சிறதவு (க்ஷயம்); சூரியன்; 

ஸ்வயம் (தரன்).( சயசம யடிறம தறல நின்றார:் திரு 

வாய். 8. 10. 2.) 

சயமரம் = சதாரணமரம்; ஸ்வ யம்வரம். சரக்கற 

வஸ்துவாக மதியாசத; அலக்்ஷயமாக. 

சரக்கறுதி = அபதாரத்்த ம்; பிர சயாஜநம் இல்லாறம. 

சரக்காளாய் பதாரத்்தத்றத (பபாருறள) 

உறடயவனாய்; விஷயமறிந்தவனாய். 

சரக்கிசலவாங்கி = தன்னுறட. றமயாக அபிமா 
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சரக்கு = வஸ்த்து; பதாரத்்தம். 

சரதம் = நிசச்யம். 

சரம் = நீர;் ஜங்கமம்; அம்பு; நாணல்; மணி வடம். 

சரவணம் = பந்தல்; பரிசல்; நாணற்காடு. 



சரவிடுநாண் = சரப்பளி. 

சரி = றகயிடுவறள; ஒப்பு; வழி. 

சரிக்றக = ஸஞ்சரிக்றக; சரிந்து விழச ்பசய்றக; 

சாய்க்றக. 

சரிறத = பிசற்ச; சரிதம். 

சரிவறள = வறளவிசசஷம். 

சருவம் = சட்டுவம்; பாறன. 

சரு = பதய்வவுணவு; சசாறு. 

சல்லியம் = முள்ளம் பன்றி; ஆணி; ஈட்டி; எலும்பு; 

பசஞ்சந்தனம். 

சலகு = பசத்றத; முத்துசச்ிப்பி. (சலகிற் 

கிடந்தமுத்துக்கும்: ஈடு, 5.1.5.) 

சலசயநம் = ஜலசயநம். ("ஜலசய நன்" என்ப து 

சிறுபுலியூர ்எம்பபருமான் திருநாமம். ஜலசய நன் 

எழுந்தருளியிருக்கும் ஊர ்சலசய நம் எனப்படு கிறது.) 

சலஞ்சலம் = சங்கு. (வலம்புரி யாயிரமுள்ள சங்கு 

சலஞ் சலபமனப்படும்.) 

சலநிதி = கடல். 

சலம் = வியாஜம்; பவறுப்பு; சகாபம்; பிடித்தறத 

முட்ட ஸாதிக்றக; றவரம்; சபா ட்டி. (சலங் பகாண்டு 

மலர ்பசாரியும்: பபரியதிரு. 3.9.1.) 



சலாரப்ிலார ்= ஓர ்ஒலிக்குறிப்பு. (சலார ்பிலாபரன்ன; 

பபரி யாழ். 1.7.1.) 

சவடி = பூணூல்; ஆபரணம்; முத்துமாறல. 

சவகு = முத்து; முத்துசச்ிப்பி. 

சவி = ஒளி; அழகு; பசவ்வி; மணிக்சகாறவ. காந்தி; 

வளப்பு. 

சழக்கு = சதாஷம்; பபால்லாங்கு (சழக்கு நாக்பகாடு: 

பபரி யாழ். 5.11.2.) குற்றம். 

சறாம்புதல் = சபணாதிருத்தல். (சறாம் 

பியிருக்றகயாய் உடம்றபப ்சபணாதிருக்றக 

பயன்னுதல் : ஈடு, 48.4.) 

சறற = சறறமணி; (ஈடு 4.8.4.) தாழ்வு. 

சறறமணி = இறடயர ்அறர யிற் கட்டிக ்பகாள்ளும் 

மணி; நாகமணி(ஈடு, 4 8.4.) 

சறறயினான் = உடம்றபப்சபணா தவன். 

(சறறயினார ்கவ ராத: திருவாய். 4.8.4.) 

சன்னிசவசம் = அவயவஸம்ஸ் தாநம்; 

(உறுப்பறமப்பு). 

சாக்கியர ்= பபௌத்தர.் 

சாகசம் = பமய்ம்றம; இயம்; (யாறன); , துணிவு. 

சாகதுண்டம் = அகில். 



சாகம் = பவள்ளாடு; சதக்கு; கீறர; தாறழ; சதனீ. 

சாகரம் = கடல்; ஜாகரம்; (விழித் திருக்றக.) பதினாயி 

ரங் சகாடி. 

சாகாடு = பண்டி, (வண்டி); வண்டியுருறள; 

சராஹிணி. 

சாட்டு = பாதிக்றக; குற்றவாளி யாக்குறக,  

சாடு = சகடு; வண்டு; சபசச்ுச ்சாதுரய்ம்; பண்டிதன். 

சாடுறக = உறதக்றக; பகால் லுறக. நலிறக;  

சாணாசச்ீறர = சாணத்துணி: அதாவது அசயாக்ய 

பமன்றபடி. 

சாத்தன் = அருகன்; புத்தன்; ஸுரய்ன்; 

அரிஹரபுத்ரன். (சாத்தற்குத் தான் பின்னும் 

சநராதனபவான்று. சநரந் ்தாள்: சிறியதிரு. 17.) 

சாத்தா = சாஸ்த்தா (ஐயனார)். 

சாத்தாக = ஸமூஹமாக; (திர 

ளாக).(திருவனந்தபுரத்துக ்குச ்சாத்தாகப ்சபாகா நிற் 

கச ்பசய்சத : ஈடு, 8.10.11.) 

சாத்து = சாத்ரவம்; (பறகறம), திருநாள் முடிவு; 

ஸமூஹ கம், வணிகரத்ிரள்; சாத்து முறற; சாத்துறக. 

சாத்துறக = அணிறக; கதவ றடக்றக. (ஐந்து பபாறி 

வாசல் சபாரக்்க தவம் சாத்தி: 1-ஆம். திருவந.் 4.) 



சாதாரி = ராகம். 

சாதி = ஜாதி; சதக்கு; சிறுசண் பகம்; சீந்தல்; பிரம்பு; 

மூங் கில்; கள்ளு; குலம்; இனம். சிறப்புறடயது; (சாதி 

மாணிக்கம்:திருவாய்.3.4.4.) பிறப்பு; ஜாதிமல்லிறக. 

சாது = நன்றாக; நல்லவன்; தயிர.் 

சாதுரத்்திகம் = நாலு நாறளக்கு ஒருமுறற வரும் ஒரு 

வறக முறற ஜ்வரம்.(ஈடு, 3.5.2.) 

சாதுத்திக மன்சற = பபௌதிகத்தி னால் வந்ததன்சற 

என்ற படி,  

சாந்தாற்றி = சிறிய ஆலவட்டம்; பீலி; விசிறி. 

சாபம் = குட்டி; சபிக்றக; வில். 

சாபிப்ராயம் = ஸஹ்ருதயம். (கருத்துடன்), சிரத்றத 

யுடன். 

சாம்பு = பறற; நாவல்; பபான்; படுக்றக. 

சாம்புதல் = கூம்புதல்; சாய்தல். 

சாமம் = பபான்சல்ாக்யம்ஏழறர நாழிறக இரவு; 

ஸாமசவதம் ஸாசமாபாயம்; கருறம; 

(சய்ாமம்).(சாயற்சாமத்திரு சமனி: திருவாய் 8.5.1.) 

சாய் = நிறம்; (சாயாற்கரி யாறன: பபரியதிருவந.் 

14.) ஒளி; அழகு. (சங்கஞ்சரிந ்

தனசாயிழந்சதன்:திருவாய் 8.2.1.) 



சாய்கரம் = தண்ணீ ரப் ்பந்தலில் நீரவ்ாரக்்கும் கரகம்; 

(அவ்வ மிரத்ம், புஜிப்பாரக்்குச ்சாய் கரகம்சபரிசல 

உயரத்திசல யணித்தாக நிற்கிறபடி : ஈடு, 6.10.7.) 

சாய்வில்லாத குறுந்தறல = தாய்க ்கடங்காத 

தறுதறல. 

சாயல் = நிறம்; அழகு; ஒரு வறனப்சபாசல இருக்றக; 

! 118 ஸமுதாய சசாறப; சமம் பாடு; சமன்றம; ஒப்பு; 

ஸாந்யவயவிநாசம், ஸ்வஸ் தாந்தரபத்தி. 

சாறய = ஒப்பு; நிழல்; ஒளி; அழகு; நிறம்; லாவண்ய 

ம். புகழ்; (நின்சாறயயழிவு கண்டாய்: பபரியாழ். 

5.3.3.) ப்ரசதசம். (ஒரு சாறயயிசல சமகம் வரஷ்ியா 

நின்றால்; ஈடு, 4.5.2.) 

சாரற்க = அறடறக. (எம்மா மூரத்்திறயச ்சாரந்்சத. 
திருவாய். 1.5.9.) 

சாரவ்ு = ரக்ஷகம்; அண்றட; அறடறக; 

துறண.புகலிடம்; பக்ஷபாதம்; அபாசர்யம்; (ஆதாரம்). 

சாரங்கம் = மான்; வண்டு; சாத கப்புள்; வில்; ஓரி; 

நாகம். 

சாரசம் = ஸாரஸபு; பபரு நாறர; குருகு; தாமறர; 

(ஸாரஸம). 

சாரல் = பரவ்தபரய்ந்தம்; ஸாநு; (மறலப்பக்கம்); 

அறடறக; தூவானம். 

சாரார ்= கிட்டார.் 



சாரிறக = மண்டலாகார கதி; (வட்டமாய் நறடசபாடு 

றக.) (சாரிறகப ்புள்ளர ்: திருவிருத். 19.) நாகண 

வாய்ப்புள். 

சாரிறக வந்த சடக்கு = சாரியாக வந்த சவகம்; யுத்த 

பூமி யிசல சுழன்று வந்த சவகம். 

சாரிறயச ்பசால் = சாரந்்துவரும் இறடச ்பசால். 

சால = மிகவும். 

சாலகம் = பூபமாட்டு; பறறவக் கூடு; வறல; 

(ஜாலகம்); பல கணி. (மங்றகமார ்சாலக வாசல் பற்றி: 

பபரியாழ். 3.4.1.) 

சாலது = சால்வது. சாலப ்பணியுறடத்தாயிருக்கும் 

மிகவும் ப்ரயாசத்றதயுறட தாய் இருக்கும். 

சாலினி = கள்வாணிசச்ி. 

சாவகன் = சனி. 

சாவணம் = நாணல். 

சாவம் = வில்; சாபம். 

சாழல் = முன்னிரண்டிகளில் வினாவும்; 

பின்னிரண்டடி களில் விறடயுமாய் இறுதி யிற் 

சாழபலனும் பசால் றலயறமத்துப ்பாடுவது; 

(பபரியதிரு. 1.5.) பபண் களின் விறளயாட்டு; வரிக் 

கூத்து; கரடி. (11.5. பபரிய திருபமாழி யரும்பதத்தில் 

சாழல் என் பது சதாழிறய விளிப்பதாக உறரக்கப ்



பட்டுள்ளது. இவ்வாசிரியரும் அப்பபாரு றளக ்கூறி 

யிருப்பசதாடு சவறுசில பபாருள்களும் கூறியுள்ளார.் 

அறவ கீசழ தரப்படுகின்றன:) சதாழி நாயகன் 

விறளயாட்டு; ஸந ்சதஹப ்சபசச்ு; ஒருத்திசபர;் 

நிகிருஷ்ட பாத்திரத்திற்குச ்சாற்றியிருக்றக 

சுழற்காற்று; பூறவ; சுங்கம்;  

சாற்று பவள்ளம் = வாகமிருதம்; பசால்லமுதம். 

சாறு = சாரம்; ரஸம்; உத்ஸவம்; பூறஜ; மரத்தின் 

குறல. 

சானகம் = பக்ஷபாதம்; வில். 

சானகி = திருமகள். 

சானு = முழந்தாள்; (ஜானு); வறரயின் சாரல்; (ஸாது.) 

சாஸ்திராரத்்தம் = உத்தரக்ரிறய. 

சிக்கம் = தூக்கணாங் குருவி. 

சிக்பகன = திருடமாக(உன்றன நான் 

பிடித்சதன்பகாள்சிக் பகனசவ: திருவாய் 2.6.1) 

சிகண்டி = மயில்; அலி. 

சிகழிறக = வாசிறக; (தறலயிற் சுற்றியணியும் 

மாறல); மயிர ்முடி. 

சிகி = பகாண்றட உறடயது; (மயில்), தீ; சகது; மறல; 

மரம். 



சிறக = நிலுறவ; குடுமி; மயி லின் பகாண்றட; வட்டி. 
(பின்பு இவனிட்ட காசு தன்றன யறடயத் தன் சபரிசல 

பசலபவழுதச ்சிறகக்கட்டிப்பிக்கும்: ஈடு, 4.9.6.) 

இலங்றக; சபாட ்கன்; பபாய்யன். 

சிங்கல் = குன்றல்; பகடல். 

சிங்க விளக்கு எரிக்றக = பாதக விளக்கு எரிக்றக; 

தறல யிசல சாணிறய றவத்து விளக்சகற்றுறக; 

வாலிசல பந்தங் கட்டி எரிக்றக. (உன்றனச ்சிங்க 

விளக் பகரித்துக். பகால்லாசத நற்பகாறலயாகக ்

பகால்லும் சபாதும் அவறரப்பற்ற சவணுங்காண்: ஈடு, 

8.1.1.) 

சிங்காறம = ஸங்சகாசியாமல். (சிங்காறம 

விரித்தவன்: பபரியதிரு. 10.6.1.) 

சிங்காமல் = நீங்குதல்; சகடு; குறறவு. 

சித்தர ்= ஸித்தர.் 

சித்திரப்படம் = எழுத்துச ்சசறல. 

சித்திரபானு = இரவி; தீ. 

சித்திரன் = தசச்ன்; ஓவியன். 

சிதகு = குற்றம். (தாமறரயா ளாகிலுஞ்சித குறரக்கு 

சமல்: பபரியாழ். 4. 9. 2.) 

சிதடன் = அந்தகன்; மூடன். 

சிதறல = சநாய்; கறரயான்; துணி. 



சிறத = கீழ் மகள்; ஈம விறகு; இழிவான பசாற்கள். 

சிறதக்றக = பசதுக்குறக, (சிறதக்கின்ற 

தாழிபயன்றாழிறயச ்சீறி: திருவிருத். 34.) 

சிறதவு = அழிவு; குறறவு. 

சிந்தம் = புளியமரம். 

சிந்தாமணி = சசதநர ்விரும்பும் ஹிதங்கறளப ்

பண்ணிக் பகாண்டிருக்கிற மணி. 

சிந்து = பாட்டு; கடல்; நதி; ஒரு சதசம். 

சிந்துக்காடுறக = பாட்டுக்கு அநுகுணமாக ஆடுறக. 

சிந்துக்கு பாட்டுக்கு. 

சிந்துக்சகான் = சிந்து சதசாதிபன்; ஜயத்ரதன். 

சிந்துறக = சிதறுறக. 

சிந்துதல் = சிதறுதல்; சபாக்குதல். 

சிந்துரம் = சிவப்பு; சாதிலிங்கம்; யாறன; புளிய 

மரம்.(சிந்துர மிலங்கத் திருபநற்றிசமல்: பபரியாழ். 

3.4.6.) 

சிந்துவிக்றக = சிதலமாக்குறக. 

சிந்றத = மனசு; மசனாவ்யா பாரம்; ஹ்ருதயம். 

சிந்றதசநாய் = மனப்பீறட. 



சிறமயம் = மறலயுசச்ி. (சிறம யம் மிறச 

திருசவங்கடத்து வன் தாள் மின் மிளிரிய சபாவான்: 

திருவிருத். 31.) 

சிமி = குடுமி; சிகரம். 

சிரஞ்பசய்ய = சிரஞ் பசய்ய. (தாமஸிக்க.) 

சிரத்றத = சிரத்றத, (சர்த்றத). 

சிரம் = பநடுங்காலம்; பசன்னி; உசச்ி. 

சிரமம் = சிரமம்; (சர் மம்); கறளப்பு. 

(நிறனந்திருந்சத சிரமந்தீரந்்சதன்: பபரியாழ். 5.4. 8.) 

சிராய்க்றக = உராய்ந்து காயப ்படுறக. 

சிறர = நரம்பு; (ஸிறர); குரங்கு; தாறர. 

சிறரத்தல் = க்ஷவரம் பசய்தல்; (தறலறயச ்

சிறரத்திட ்டான்: பபரியாழ். 3. 9. 3.) பசதுக்குதல். 

(புற்சிறரத் தல் பசய்யமாட்டீரக்சளா: ஈடு, 3.9.6.) 

சில்லிறக = நல்லாறட; சிள் வண்டு; (சுவரக்்சகாழி.) 

சில்லு = துண்டு. 

சில்பலனல் = குளிரச்ச்ிக்குறிப்பு; இன்பக ்குறிப்பு; 

இறடஞ் சற் குறிப்பு; (சில்பலன் றறழசயன்மின்: 

திருப்பா. 15.) ஒலிக ்குறிப்பு. (சில் பலன்பறால்லறாத: 

பபரிய திரு. 1.7.9.) 



சிலதர ்= ஏவல் பசய்சவார;் ஆரி யர;் தூது பசல்சவார;் 

சதாழர.் 

சிலபதாரத்்தம் = பபருசச்ாளி; பாரற்வ; ஸுக்ஷமம்; 

சிள் வீடு; சிள்வண்டு,  

சிலம் = ஸிலம்; உதிர ்பநல்லு,  

சிலம்பி = சிலந்தி,  

சிலம்பு = மறல; காலணி. 

சிலவம் = சட்டுவம். 

சிலவர ்= சவடர.் 

சிலிங்காரம் = சிருங்காரம்; அலங் காரம். 

(சிலிங்காரத்தாற் - குழல் தாழ விட்டு: பபரி யாழ். 3. 4. 

9.) 

சிலிரத்்தல் = தளிரத்்தல்; புளக முறல்; பமய் சிலிரத்்த 

ல். 

சிலீமுகம் = வண்டு; அம்பு. 

சிலுகு = சண்றட; கூசச்ல்; நிறல குறலறக; 

இறடஞ்சல். (விக்கினமாறகயாசல சிலு கிடாசத 

பகாள்ளுங் சகாபளன்கிறாள். திருப்பா. 15. வியா.) 

சிலுசிலுக்றக = மயிரக்்குச ்பசறிறக. 

சிலும் புறக = ஒலிக்றக; பபரு குறக; . ''கலங்குறக; 

மயிர ்சிலிரக்்றக. 



சிறல = வில்; சீற்றம்; முழக்கம்; சிறல என்று 

வில்லாய்க் காந்திறயச ்பசால்கிறது. (சிறல யிலங்கு 

மணி மாடத்து: பபரியதிரு. 3. 9. 4.) 

சிவணுறக = அணுகுறக; ஒத் திருக்றக; 

ஸ்சநஹிக்றக; கூடுறக. 

சிவந்து = சீறி; சகாபித்து. 

சிவம் = நன்றம; முக்தி. 

சிவளிறகக்கசச்ு = (உறடசமல்) கட்டுங்கசச்ு: 

(பசவ்வரத்த வுறடயாறடய தன் சமசலார ்

சிவிளிறகக்கச ்பசன்கின்றாளால் : பபரிய திரு.8.1.7.) 

பபான்பனழு தின கசச்ு. 

சிவிறக = பல்லக்கு. 

சிவிட்கு = பதப்பம்; சகாபம்; துக்கம்; ஆக்ரஹம். 

சிவிடப்கன்று = சீக்கிரமாக; சகாபமாக. (பின்றனயு 

முணரக் காணாறமயாசல சிவிடப்கன்று உன் மகள் 

தான் ஊறமசயா பவன் கிறாரக்ள்: திருப்பா. 9. வியா.) 

சிவீபலன்றக = பபாறுக்கப ்சபாகாறம. (நம்முறடய 

ஸ்வரூப, ரூப குண விபூதி கறளச ்பசான்னவிடத்தில் 

சிவீபலன்றிருந்திறல: ஈடு, 3.5. 6.) 21 

சிழகுதல் = பபாருமுதல். (சிழ கிசச்ிழகியழுதால்: ஈடு, 

3. 2.7.) 



சிறளக்றக = இறளக்றக. (அவ றனப ்சபாசல 

பிரிவுக்குச ்சிறளயாதபடி: ஈடு, 9. 5.3.) 

சிறறக்சகால் = அம்பு. 

சிற்றறவ = சிறுதாயார.் (சிற் றறவ பணியால் முடி 

துறந் தாறன: பபரியதிரு. 2. 3.1.) 

சிற்றாட ்பகாண்டான் = ஆசாரய்ர.் 

சிற்றில் = மணற் பகாட்டகம்; (சிறுமியரக்ட்டி 

விறளயாடும் மணல் வீடு.) 

சிறப்பு = சபாஜன ஸம்ருத்தி; பபட்டி; ஸம்பத்து; 

சமாக்ஷம்; அதிசயம்; நன்றி; தகுதி,  

சிறாங்றக = றகயளவு. (எனக்கு பமாருசிறாங்றக 

இடவல்லி சகாசள: திருமாறல. 19.) 

சிறாம்பி = தீனராய் ஸங்சகா சித்து. 

(சிறாம்பியிரப்பாள னாய் நின்ற நிறல, ஈடு, 2.6.1.) 

சிறாம்புதல் ஸங்சகாசிக்றக;  

சிறாய் = மரத்து ண்டு. (ஒரு சிறாறய விசுவஸித்து: 

ஈடு, 3.6.8.) 

சிறார ்= சிறுபிள்றளகள். 

சிறுக்கன் = சிறுபிள்றள. (ஆலி னிறல வளரந்்த 

சிறுக்கன்: பபரியாழ், 1.4.7.) 

சிறுகளம்புச ்சசறல = எழுத்துச ்சசறல. 



சிறுகுரம்றப = சிறிய குடிறச. 

சிறுக்றக = சீறுறக. 

சிறுபசால் = பழிசப்சால். 

சிறுசசாறு = திப்பிச ்சசாறு. (சிறு பிள்றளகள் 

விறளயாட ்டிற்குச ்சறமக்குஞ் சசாறு) 

சிறுப்பு = ஸங்சகாசம் 

சிறுபுறம் = ஸ்சநஹத்தாசல பசால்லுகிற புன்றம;  

சிறுமுறி = சீட்டு. (பரமபதம் தங்கள் சிறுமுறிப்படி 

பசல் லும்ப டி: ஈடு, 4.3.11.) 

சிறுறம = குற்றம்; இளறம. அற்பத்தனம். 

சிறுவிரல் = சுண்டுவிரல். 

சிறுவீடு = பனிப்புல் சமய்க்க விடுறக.றவகறறக்கு 

அறட யாளமிது (கறப்பதற்கு முன்பு சிறிது சநரம் 

மாடுக றளப்பனிப்புல்சமயவிடுறக. எருறம சிறுவீடு 

சமய்வான் பரந்தனகாண்: திருப்பா. 8.) 

சிறற = சிறகு; சிறறசச்ாறல; மதில்; வரம்பு. 

சிறறறவக்றக = ஸ்மிருதமாக்கு றக: நி றன 

வில்றவக்றக; காவலிலறடக்றக. 

சின்பமாழி = மிதபாஷினி. (பழி யாய் விறளந்த 

பதன்சின் பமாழிக்சக: திரு விருத்: 19.) 



சின்னம் = பபான்; (நாலுசின் னம்.றகப்பட்டவாசற: 

ஈடு, 4.9.2.) அறடயாளம்; முறம்; முறிந்தது. சிறுறம. 

சில்வானம். 

சின்னப்பூ = புஷ்ப விசசஷம்; விடுபூ. 

சினம் = சகாபம்; யுத்தம்; பநருப்பு. 

சிறன = கவடு; கிறள; உறுப்பு; மூங்கில். 

சிறனயாறுபடுறக = பபருக்குக்கு முன்னசம 

ஆற்றில் நீர ்பபாசிறக. (ஈடு, 1.6.2.) 

சிஷ்டகரற்ஹ = பபரிசயார ்கடிந்து கூறல். 

சீக்றக = விலக்குறக; சீவுறக; திருவலகிடுறக. 

(துறடப ்பத்தால் சுத்தமாக்குறக). 

சீத்த = பருத்த. 

சீத்தர ்= அசடர;்  

சீத்திறக = கழிறக; இளப்பம். 

சீதகன் = சுக்கிரன்; சந்திரன்; சசாம்பலுறடயவன். 

சீறத = உழும்பறடசச்ால். 

சீய்க்றக = தீய்க்றக; திருவல கிடுறக. 

(கறடத்தறலசீய்க ்கப ்பபற்றால் கடு விறன 

கறலயலாசம: திருவாய் 10.2.7.) 

சீயம் = சிம்ஹம். 



சீர ்= குணம்; அழகு; பாவில் ஏகசதசம்; (பசய்யுள் 

உறுப்பு), நன்றம; புகழ் பசல்வம்; பாரம்; ஓறச. 

சீரக்்க = பபருக்க. 

சீரப்பற = நிறமாம் படியாக. 

சீரற்ம = ஸ்வபாவம்; பபருறம 

சீரம் = மரவுரி. 

சீரகம் = திவறல; ஒரு நிறற பன்றி. 

சீரியது = நன்றாயிருப்பது. 

சீருளியம் = தாம்பரம். 

சீலம் = ஸ்வபாவம்; நல்பலாழுக்கம். 

சீலிக்றக = பரிசயம். 

சீவிக்கப ்புக்கவாசற = ஸம்பத் துண்டானவாசற; 

ஜீவநம். ஸம்பத்து. 

சீறவ = நாடகம். 

சீழ்கி = ஏங்கி; சிணுங்கி; (பால றரப ்சபால்சீழ்கிப ்

பரனள வில் சவட்றகயால்: திரு வாய் நூற். 32.) 

சினுங்கி; சிதிலமாய் இறளத்து. 

சீற்றம் = சினம். 

சீற்றத்தீ = சகாபாக்கினி. 



சீறுறக = சகாபிக்றக. 

சுக்றக = வான்மீன்; புஷ்ப மாறல. 

சுகம் = இன்பம்: நன்றம; கிளி. 

சுகிரந்்து = வகிரந்்து. 

சுகிருறக = வகிரற்க; பிளக்றக; பஞ்சு எஃகு றக. 

சுட்டி = லலாடாபரணம்; (பநற்றி யணி) சஹது; 

குறித்து; பநற்றிப ்பட்டம்; நாக்கு. 

சுடர ்= ஒளி, சூரியன், சந்திரன்; பநருப்பு; ஜ்வாலா; 

விளக்கு. 

சுடரக்்கறற = மின்மினி; மயில். 

சுடறல = சுடுகாடு. 

சுடிறக = சுட்டி; மயிரம்ுடி; தில கம்; தறல; உசச்ி. 

சுடுவன் = உதிரம்; (குருதி). 

சுண்டன் = மூஞ்சூறு; சதயம். 

சுண்டாயம் = ஸ்வாரத்்தப்ரவ் ருத்தி; கிருத்ரிமம்; 

லீறல. (உன்னுறடய சுண்டாயம் நானறிவன். 

திருவாய் 6.2.1.) 

சுண்றட = சுண்றடச ்பசடி; ஆறனத்தும்பிக்றக. 

சுண்ணம் = சூரணம்; சுண்ணாம்பு; சதயம். 



சுணங்கன் = நாய். 

சுணங்கு = நல்லசதமல்; பமலிவு. 

சுணங்றக = துணங்றக ஆடு றக; துணங்றகக் 

கூத்து என்று றகதட்டியாடுவ பதாரு கூத்துண்டு; அத் 

றதச ்பசால்லிற்றா தல்; சுணம் என்றத்றதச ்சுண் 

ணபமன்றாக்கி மஞ்சட ்பபாடிறயக ்றகயிசல பிடித்து 

ஒருவரக்் பகாருவர ்எறிந்து ஆடுவபதான் றுண்டு; 

அத்றதச ்பசால் லிற்றாதல். (சுணங்றக பயறிந்து 

நுந்சதாள் குறலக ்கப்படுமன்றனமீர:் திரு வாய். 

4.6.7.) 

சுணம் = முறலசமல் சதான்றும் நிறம்; (சதமல்); (சுண 

நன் றணிமுறலயுண்ண: பபரி யாழ். 2.3.1.) சுறண; 

சூரண்ம், அதாவது மஞ்சட ்பபாடி முதலியன. 

சுறண = அபிமானம்; லஜ்றஜ. 

சுறணயுறடறம = உணரச்ச்ி யுறடறம; 

சுரறணயுறடறம. 

சுறணசகடன் = பவட்கங்பகட்டவன். 

சுறத = பவண்றம; அமுதம்; மகள்; (ஸுதா); 

சுண்ணாம்பு; உடுவு; (நக்ஷத்திரம்). 

சுத்தப்பிரபுத்தநியாயம் = உறங்கி னவன்; உணரந்்த 

முறற; விஸ்மிருதஸ்மரணம் (மறந் தறத நிறனத்தல்). 

சுந்தரம் = சாதிலிங்கம்; சிந்தூ ரம்; அழகு. 



சுந்தரர ்= கந்தருவர.் (சுந்தரர ்பநருக்க விசச்ாதரர ்

நூக்க: திருப்பள்: 7.) 

சும்புள் = கடம்பு. 

சும்றம = சுறம; பநற்சபார.். 

சும்பமனாசத = மூசச்ு விடாசத. (குறிப்புச ்பசால்). 

(சும் பமனாசத றகவிட்சடாடி: பபரியாழ்: 5.4, 3.) 

சுமடர ்= சபாகிகள்; கீழ்மக்கள்; சுறமகாரர.் 

சுமடு = சரீரம்; (அது நிற்க ச ்சுமடுதந்தாய்: திருவாய். 

7.1.10.) சும்மாடு. 

சுமாலி = கள்; சுயம்பாகம் தவிரந்்சதன்; தனக்பகனச ்

சறமத்தறல விட்சடன்; இவ்விபூதி பயல்லா பமனக்கு 

என்றிருக்றக தவிரத்் சதன். 

சுரநதி = ஸுரநதி; கங்றக. 

சுரம் = பாறல நிலம்; காடு; ஜ்வ ரம்; பநறி; அருபநறி. 

சுரரக்ுரு = வியாழன்; இந்திரன். 

சுரவன்பாக்கு = சல்ாக்யமான பாக்கு. (திருவாலி நாடு 

தாஸர ்நல்லன சில சுரவன் பாக்குக்கறளப ்

பட்டருக்குக ்24 பகாடுத்தாராய்; ஈடு, 10.2.2.) 

சுரி = நரி; சுழி; (மூரிசச்ுரிசயறு சங்கினாய்: 3 ஆம் 

திருவந.் 49.) ஸுஷிரம்; (துறள). 



சுரிகுழல் = சுருண்ட கூந்தலு றடயாள்; பபண். 

ஸ்வாப சதசத்தில் (உள்ளுறறயில்) அடக்கத்துடன் 

பணிந்து ஒழுகுவார ்என்பது பபாருள்,  

சுரிறக = சூரக்த்தி; உறடவாள். 

சுரிமுகம் = சங்கு. 

சுருக்கம் = ஸங்சகாசம்; சிறுறம; வறுறம. 

சுருக்கல் = கட்டு; சுருக்குதல். 

சுருதி = சவதம்; ஒவ்வி. ஒவ்வி யாவது பாடுகிற சபாது 

கூட அநக்ஷரமாக தாலு அஷ்ட்டபுடவாக ்வ்யாபார 

மின்றிக்சக மிடற்சறாறசயால் ஆலாபிக்கிற ஆலாபம். 

சுரும்பு = வண்டுகளிசல (ஒரு வறக)சபதம். 

சுறர = பசு; பசுவின் முறல; அம் புத்தறல; கள்; சதன்; 

துறள; திருகாணி சபாடும். குழாய். 

சுலவு = பசம்பு. 

சுலவுதல் = சுழற்றுதல்; சுற்றுதல் (அரவூறு சுலாய் 

மறல சதய்க்கு : திருவாய் 7.4.2.) 

சுலாவ = சுற்ற. 

சுலாவி = சுற்றி. 

சுலாவுறக = சுற்றுறக. 

சுசலாகி = கள். 



சுவடு = அறடயாளம்; (அரு கும் 

சுவடுந்பதரிவுணசராம் பபரியதிருவந.் 8.) ஒப்பம்; 

ரஸம்; (ஈடு, 2.6.5.) மாடு கட்டும் கருவி. 

சுவர ்= மதில்: அரண். 

சுவல் = மயிரம்ுடி; சமடு; முதுகு; பிடர;் பகாக்கு. 

சுவாமி = பபான்; ஸ்வாதி; முருகன். 

சுறவ = ரஸம். சுழகு.சுளகு. 

சுழறல = வறல; பகாள்கலம். (துக்கச ்சுழறலறய: 

பபரி யாழ்: 5.3.1.) க்ருத்ரிமம். (சுழறல பபரிதுறடத்துச ்

சசாதளறன: பபரியாழ். 1.5.8.) 

சுழற்றி = றகவிசிறி. 

சுழியாறு = சுழியிசல ஆழ்த்து கிற ஆறு. ஆழ்த்துறக - 

அழுத்துறக. 

சுள்ளி = உலரந்்துசபான சிறு பகாம்பு. 

சுளகு = முறம்; விசாகம். 

சுறளப்பிடம் = பசற்சயிட்ட பசற்ச. 

சுற்றத்தவர ்= ஞாதிகள் (பகாண்ட பபண்டிர ்மக்க 

ளுள்ளார ்சுற்றத்தவர ்பிற ரும்: திருவாய். 9.1.1.) 

சுற்றம் = ஞாதி; பந்து. 

சுற்றல் = எண்ணல். 



சுற்றியும் சூழ்ந்தும் = சபாயும் வந்தும். 

சுறவம் = மத்ஸ்ய விசசஷம். 

சுறா = மகரமீன். 

சுறன = லஜ்றஜ; சுறண; அபி மானம்; நீர ்நிறல; 

ஊற்றுள்ள இடம்; தினவு. 

சூக்றக = முடிக்றக; சூழ்றக; ஆறணயிடுறக. 

சூறக = யாறன; சிறக; சிற்பறறும்பு. 

சூடுறக = ஸ்வீகரிக்றக. சூட்டு பநற்றி; முகப்பு; 

மாறல; பநற்றியணி. 

சூடகம் = றககட்டு; சரி (வறள). 

சூடி = புக்த்வா; (நுகரந்்து). 

சூடிறக = மயிரம்ுடி; சுட்டி. 

சூதகம் = மாமரம்; (பபரியதிரு. 4. 2.1.) 

சூதம் = மாமரம்; வண்டு; பிறப்பு. 

சூதன் = சதரப்்பாகன்; சூது காரன்; சூறதயுறடயவன். 

சூது = தாமறர; சூரிய காந்தி; சூதாட்டம்; சூதாடு 

கருவி; உசிதமானது; உபாயம்; உறுவது. 

(மாலிருஞ்சசாறல பதாழக ்கருதுவசத துணி வது 

சூசத: திருவாய். 2. 10. 9.) 

சூர ்= அணங்கு; பதய்வப்பபண் 



சூரப்்பம் = சுளகு; அதாவது முறம். 

சூரம்கள் = வஞ்சப்பபண். 

சூரவ்ு = சுகிரவ்ு. 

சூரல் = பிரம்பு. 

சூரன் = இரவி; தீ; நாய்; பசளரய்ம் 

(சூரத்தன்றம)உறடயவன். 

சூல் = கரப்்பம். “சூசலசூழ் தல் சிறன”. 

சூலப்பபண் = கரப்்பிணி,  

சூலி = சிவன்; காளி; கரப்்பவதி. 

சூலிறக = சூலம். (மாடபநடு முகட்டின் சூலிறக: 

பபரிய திரு 8. 3.3.) 

சூழ்சச்ி = விசாரம்; விரகு; க்ருத் ரிமம்; துக்கம்; 

உபாயம்; வியாபத்தி; ப்ராகாரம்; ஆவ ரணம். 

சூழ்தல் = ஆராய்தல்; விசாரித் தல்; எண்ணல்; 

(பதால்றல சவங்கடமாட்டவும் சூழ் கின்றிலர:் 

திருவிருத். 81.) திரளுதல். 

சூழல் = மணற்குன்று; சுழிக் காற்று; க்ருத்ரிமம்; 

திரளு தல்; விரகு; வறளக்றக; பர ்யந்தம்; ப்ராகாரம்; 

அவதா ரம். 

சூழிறக = கள். 



சூழி = நீர ்நிறல; ஆறன முகப ்படாம்; கடல்; உசச்ி. 

சூளி = உசச்ி. 

சூளிறக = சுட்டி; ஸ்தூபி. 

சூளுறவு = ஆறணயிடுறக. 

சூளுறுதல் = ஆறணயிடுதல். 

சூளுறும் = ஆறணயிடும். 

சூறன் = மூஞ்சூறு. 

சூறாவளி = சுழிக்காற்று. 

சூறி = வரிக்சகாணி. 

சூன்றல் = சதாண்டல். 

பசக்கம் = மரணம்; சகாபம்; சிவப்பு. (ஈடு, 1.9.5.) (பசக் 

கஞ்பசகபவன் றவள் பால் - 4. உயிர ்

பசகவுண்ட பபரு மான்: திருவாய். 1. 9. 5.) 

பசக்கர ்= பசவ்வானம்; சிவப ்றப உறடத்தானது. 

(பசக் கர ்மாமுகிலுடுத்து: திரு வாசி. 1.) 

பசக = முடிய. (உயிர ்பசக வுண்ட பபருமான்: திரு 

வாய். 1.9.5.) 

பசகில் = சிவப்பு.(திருவிருத்.69) 

பசகுத்தல் = பகால்லுதல்; பவல்லுதல். 



பசகுறக = நசிக்றக. 

பசங்களம் = சிவந்த யுத்த பூமி. (தன் பசங்சகாலரசு 

பட்ட பசங்களம் பற்றி: திருவிருத். 77.) 

பசங்கற்சீறரவறளக்றக = ஸந்நிய ஸிக்றக. 

பசங்கீறர ஆடுறக = சாய்ந்தா டுறக. (குழந்றத 

பிறந்த ஐந்தா மாதம் தன் தறலறய இங்குமங்கும் 

அறசத்தா டுறக.) 

பசங்பகாடுகுட்டர ்= க்ரு ஹீ த க்ராஹிகள்; 

(தாங்களறிந்த தற்குசம பலறதயுமறியகி லாதவரக்ள். 

விசவகமற்ற வரக் ள்.) பரிமிதப்ரதர.் (அளவுப்படுத்தி 

அளிப்ப வர.்) லுப்தர.் (உசலாபி கள்). 

பசங்பகாடு குட்றட = பசவ் வறகயாகக் பகாடுக் கிற 

குட்றட நாழி. எட ்டுக்குட்றட நாழி பசவ்றவ யாகக் 

பகாடுக்கப்புகின் நாழியரிசியாகாது. பிடித்த றதசய 

பிடித்துக ்பகாண் டிருக்கிற சபரவ்ழிகள்.ஆறகயாசல 

பரிமிதப்ரதர.் (துரும்ப நறுக்கலாகாது என்றிருக்கிற 

பசங்பகாடு குட்றடகளுக்குச ்பசால் லசவா : ஈடு, 

9.7.6.) 

பசட்டி = றவசியன்; வாணிபம் பசய்சவான்; முருகன். 

பசடி = பாபம்; அசிறு; சவறு; அதாவது சிக்கு. 

பசண்டன் = தூரத்்தன்; பசண் றடறய (பகாட்டும் 

வாத்தி யம்) உறடத்தானவன். 



பசண்டுசகால் = லீலாயஷ்டி; பந்தடிக்குங் சகால். 

(சுரிறக யுந ்பதறிவில்லுஞ் பசண்டு சகாலும்: 

பபரியாழ். 3.4.3.) 

பசண்டு = கூரற்ம; பூசப்சண்டு; பந்து. 

பசண்சடறுதல் = சாரிறகபுறப ்படுதல். 

பசதுக்கு = மந்தி; பூதம்; சசறு; பூவாடுறக; 

பசதுக்குறக. 

பசதுகு = கூளம். 

பசதுறக = பதர;் கூளம்; தீறம. 

பசதும்பு = சசறாறக. 

பசந்தமிழ் = ஸ்வாப்த்த ப்ரகா சகமான தமிழ். 

(பபாருறளச ்பசம்றமயாக அளிக்குந ்தமிழ்). 

பசந்தலிப்பு = சந்சதாஷம்; பசழிப்பு. (அவனுறடய. 

பசந்தலிப ்சபயிசற அத் சதசத்திற்குஞ் பசந்தலிப்பு: 

திருபநடுந.் 12. வியா.) 27 

பசந்து = அணு; நிரயம்; ஒலி. 

பசந்பதங்கு = பசவ்விளநீர.் 

பசப்பம் = அரணிறம; பசவ் றவ; (பசப்பமுறடயாய்: 

திருப்பா. 20.) நடுநிறலறம. 

பசப்பு = வயல்; குற்றம்; அழகு; பசால்; கரண்டகம்; 

உத் தரம்; (வினாவிற்கு விறட) பாத்திரம். 



பசப்சபடு = தாம்பர சாசனம்; பாரபகம். 

பசம் = நிறம்; கூறுபாடு; ப்ர காரம். 

பசம்பளிக்றக = கண்மூடுறக; (அஞ்சிக் கண்றணச ்

பசம் பளித்தவாசற: ஈடு, 5.5.3.) 

பசம்பாடு = பசம்மண் தறர. (பசம்பாட்டுத் 

தறரயிசல மறலயருவிகள் விழுந்தாற் சபாசல; 

பபருமாள். 10. 2. வியா). 

பசம்பாதி = சமபாகம். 

பசம்பால் = சிவப்பு; ரக்தம்; ஸம பாகம். 

பசம்பாசல = பசம்புநாழியாசல. (ஸாமந்தரக்்குப ்

புறம்சப நாடுகள் கனக்கவுண்டா கிலும் 

மாளிறகக்குள்சள பசம்பாசல நாழி யரிசிறயத் 

தங்களுக்கு வரிறசயாக; நிறனத்திருப்பர ்களிசற; 

ஈடு, 1.3.9.) பசம்பியங்சகாச ்பசங்கணான் ஓரரசன். 

(பசம்பியங்சகாச ்பசங்கணான் சசரந்்த சகாயில்: 

பபரிய திரு. 6.6.1. இவன் ஈசற்கு எழில்மாடம் எழுபது 

பசய் தவன்.) 

பசம்பு = தாம்பரம்; பபான்; நாவல். 

பசம்புலம் = பாறல நிலம்; சுடு காடு; சபாரக்்களம். 

பசம்மாது = பிராட்டி. (பூசமய பசம்மாறத 

நின்மாரவ்ிற் சசரவ்ித்த: பபரிய திரு வந.் 7.) 

பசம்மாப்பு = பசவ்றவ. 



பசம்முறக = தாளிடுறக; பந் திக்றக. (வாசல் பசம்மி 

னால் வாயும் பசம்ம சவணுசமா: திருப்பா'. 10. வியா.) 

பசம்றம = சிவப்பு; அழகு; பசவ்றவ; ருஜுத்வம்; 

(சநரற்ம), பபருறம; சுத் தம். 

பசய்கால் = விறள நிலம். (தரிசு கிடந்த தறரறயச ்

பசய்கா லாம்படி திருத்துவாறரப ்சபாசல: ஈடு. 2. 7. 4.) 

பசய்ய.அழகிய; சிவந்த. 

பசய்யாள் = பிராட்டி. 

பசய்யுட்பாடு = சந்தஸ்பூரண்ம்; (அறசவு நிறல). 

பசய்யுளின்பம் = அவ்யயம். 

பசயலறுதி = பசயல் மாட்சி. 

பசயலறுதியாசல = காரியம் சவறு இல்லாறமயாசல. 

பசயிர ்= சினம்; குற்றம். 

பசரு = யுத்தம்; பலம். 

பசருக்கு = கரவ்ம்; கறுவுதல்; பயௌவன கரவ்ம். 

பசருந்தி = சுரபுன்றன. 

பசருநர ்= யுத்சதாந்முகர.் 

பசல் = சமகம். 

பசல்லாறம = தரிக்கமாட ்டாறம. 



பசல்லுறக = சபாறக; குறறறக. 

பசல்வம் = ஸம்பத்து. 

பசல = பசல; நடத்த. 

பசலவு = சிறகு; பசல்லுறக; சபாறக. 

பசவ்வி = காந்தி; அழகு. 

பசவ்வியது = ருஜுவானது; அழகியது. 

பசவ்வியனாய் = பசவ்றவயாய்; ஆரஜ்வ 

குணயுக்தனாய். 

பசவி = காது; சகள்வி. 

பசவி = ஜபம் பசய். 

பசவிக்றக = ஜபிக்றக. 

பசவிசீப்பாய்ந்து = மிகவுமாத ரித்து. 

பசவிபதரியான் = திருவநந்தாழ் வான். 

பசவிப்பறறபறறறக = பசவி சயாசட பசால்லுறக; 

ஜபிக்றக. 

பசவிசயற்றாசல = பசவியாசல சகட்றகயாசல. 

பசவிலி = வளரப்்புத்தாய்; சதாழி. 

பசழியன் = பாண்டியன். 



பசழுறம = பசழிப்பு; அழகு, பகாழிப்பு,  

பசற்பு = நன்றி; ஸம்பத்து; முக்தி; ஏற்றம்; அதிசயம். 

பசற்றம் = அடங்காத சீற்றம்; சதரஷ்ம்; அஸூறய; 

பறகறம. 

பசற்றல் = சகடு; ஈமுட்றட. 

பசற்று = யுத்தம் பசய்து,  

பசறி = அடக்கம். 

பசறிறக = கிட்டுறக; திடமா றக,  

பசறிப்பு = பசறிவு; சிறுறம. 

பசறுக்க = பாதிக்க. 

பசறுறக = பநருக்குறக; தறர றயக ்காலாசல 

பிராண் டுறக. 

பசன்றற்றது = பசன்று முடிந்தது. 

பசன்று = வந்து; குறித்து; கிட்டி, வற்றிப்சபாய். 

பசன்னி = பநற்றி; தறல; அழகு; சல்ாக்யம். 

பசன்னியர ்= பாணர;் கூத்தர.் 

பசன்னீர ்= உதிரம்; (ரக்தம்.) 

பசன்பனற்கூறழ = பசந்பநற் பயிர.் 



சசட்றட = தவ்றவ; தவ்றவயா வது, ஜ்சயஷ்டாசதவி. 

சசடம் = சசஷம்; மிசச்ம். 

சசடரக்ள் = யுவாக்கள். பநசவுத் பதாழில் பசய்சவார;் 

முன் சனார.் 

சசடு = இளறம; நன்றம; பபரு றம, திரட்சி. 

சசடுவாய் = சாந்தரமாய்; பநருக ்கமாய். 

சசதனர ்= சசதனர;் அறிவுறடயவர.் 

சசது = திருவறண. 29 (சசதுபந்தனத்திற்கு ஸ்ரீ நளன் 

வாரத்்றத :சசது பந் தனத்திற்கு நான் சக்தன்; 

அப்படிசய விநிசயாகங் பகாண்டருள சவண்டும் 

என்றது. அதவா, ஸ்ரீவா நரவீரரக்ள் மறலறயக ்

பகாண்டு கடறலயறண பசய்றக ஸம்பாவிதசமா? 

என்ன, பபருமான் காசடற எழுந்தருளுறகயும், பிராட ்

டிறய ரக்ஷஸ்ஸு அபஹ ரிக்கப ்பபருமாள் சசாகிக ்

றகயும் ஸம்பாவிதசமா? ஏதாகிலும் வருமறவதப ்

பாதிசற என்றது). 

சசமம் = சசமத்தளிறக; பதளி றக; சசாறு; சக்ஷமம். 

சசமஞ்சாற்றி = சசமஞ் பசய்து; சலனமன்றிக்சக 

பண்ணி. 

சசய் = உயரச்ச்ி : அதாவது ஸ்வாபசதசத்தில் ஆத்ம 

பூஷணம்; பிள்றள; ருத் திரன்; சக்ஷத்ரபாலகன்; 

ஒக்கம். 

சசய்த்து = தூரியது; தூரம். 



சசயம் = நடுநிறல; வீதி; பநஞ் சம்; பசப்பு. 

சசயரி = பசவ்வரி; குற்றம். 

சசயன் = தூரஸ்த்தன். 

சசயிறழயீர ்= ஆரத்்திப ்பிரகாச மான ஆத்ம 

பூஷணங் கறள உறடயவரக்சள. 

சசயுரியார ்= பரணர.் 

சசர ்= சசரற்க; பநற்குதிர;் நிறுத்தலளறவ. 

சசரக்்றக = ஒன்று சசரு; சசரக் ்றகயாவது 

ஸம்ஹாரம். 

சசரக்்றகப ்பல்லி = ஸ்தாலந் தரத்தில் 

பகாடுவந்தபல்லி; பதாடரப்ல்லி. (இவரக்் காகிலிது 

சசரக்்றகப ்பல்லிசபாசலபணியன்சறா? என்றிருக்க 

பவாண்ணாது ! ஈடு, 4. 9. 3. 4 

சசரக்்றகப ்பல்லி = நிறலப ்பல்லி. சசரக் ்றகப ்

பல்லியானது ஒரு இடத்திசல பலகாலும் 

பசால்லிக்பகாண்டிருக்கும். அந்தப ்பல்லிசபாசல இது 

பணியன்சறா என்றிருக்க பவாண்ணா பதன்றார ்

என்றபடி'' என்பது அவ் விடத்திய அரும்பதம்.) 

சசரப்்பன் = பநய்தல் நிலத் தறல மகன்: துறறவன் 

என்றும் கூறுவர.் 

சசரப்்பால் = குழம்புப ்பால். (சசரப்்பாலும் கண்ட சரக்் 

கறரயும் சபாசல: ஈடு, 9. 3.7.) 



சசரபாண்டியன் = திரு வ பி சஷகம், (நம்பபருமாளது 

திவ்ய ஸிம்மாஸநம் என்பதுசநர.் நம்பபருமாள் 

சகாயிலாழ்வார ்நின்றும் புறப்பட்டருளி பபரிய திரு 

மண்டபத்திசல சசர பாண் டியனிசல 

நாய்சச்ியாசராசட கூட இருந்து நிறனப்பிட்ட 

பதன்றால் தப்பாதாப.் சபாசல: திருப்பா. 23. ஆறா-

வியா.) 

சசவல் = நாயகன்; ஆண் பறறவ, காவல்; சசறு. 30 

சசவலம் = கல்வி; சுவரக்்கம்; பசல்வம். 

சசழ் = பநடுறம. (சசழுயரந்்த மணிமாடம்: 

பபரியதிரு. 4. 4. 9.) 

சசறு = விறள நிலம். 

பசாங்கு = கப்பல். 

பசாட்றட = ஆயுதம்; (வாள்). நாதமுநிகள் திருவம்சத் 

தின் பபயர.் 

பசாப்பட = நன்றாக. (பசாப்பட நீராட சவண்டும்: 

பபரி யாழ். 2.4. 5.) 

பசாப்பன = நன்றாய். 

பசாப்புறக = அடிக்றக. 

பசால்லுரும்பர ்= மந்திரி. 

பசாலம் = மது; புகழ்; வாரத்்றத கள்; பநல் 



பசாற்கம் = முறல; ஸ்வரக்்கம்;  

பசாற்பம் = சசாம்பல். 

பசான்றி = சசாறு. 

சசாணம் = சிவப்பு. 

சசாறண = விடாசத பபய்யும் மறழ; திருசவாணம். 

சசாத்தம் = அஞ்சலி. (சசாத்த நம்பி சுக்கிரீவா: பபரிய 

திரு. 10. 3.1.) 

சசாத்தியம் = ஆசக்ஷபம்; சங்றக. 

சசாதி = திருசமனி; காந்தி; ஸ்வாதி நட்சத்திரம்; சுடர;் 

அருக்கன். 

சசாபர ்= தசமாகுண நிஷ்டர.் 

சசாமி = துரற்க. 

சசாமு = சஸாம யாகம். (தூய நான்மறறயாளர ்

சசாமுச ்பசய்ய: பபரியதிரு, 2.10. 1.) 

சசாரந்்து = தளரந்்து. 

சசாரவ்ு = தப்பு; காணாமல்றவத் தல்; களவு; பிரிவு; 

அவிட்சி; அவசரம். 

சசாரன் = திருடன். 

சசாருறக = அபஹரிக்றக. 



சசாறலறயப ்பரரப்்பாறரப ்சபாசல = ஸமுதாசய 

நபாரப்்பா றரப ்சபாசல. (நன்கு ஒவ் பவான்றாய்க ்

கவனியாமல் பமாத்தமாய் சமபலழப ்பாரப்்பாறரப ்

சபாசல.) அந்ய பரதாவா (கவனிப ்பறதவிட்டு 

மற்பறான்றறக ்கவனித்தலுமாம்.) 

சசாசளந்திர சிங்கன் = பபரிய பபருமாள்; 

பட்டத்தாறனக்குப ்பபயர.் 

சசாற்று = பசௌரியம். 

சசாறுதல் = சுவறுதல்; பகாட ்டிப ்சபாறக; 

சங்சகாசம்; முடிதல். 

தக்கன் = தக்ஷன். 

தக்கிலசம = தசகாசம; ஆகா சமா. 

தக்றக = பல்வறகப ்பறற. 

தக்சகார ்= ஸம்சாரிகள்; ஸத்ருசர ்

(தகுதியுறடசயார.்) 

தக்சகாரற்ம = நன்றம; பபரிய தனம்; 

குசணாத்கரஷ்ம்; சதசபாக்தி. 

தகண் = தழும்பு. 

தகசணறுறக = தழும்சபறுறக. 

தகர ்= ஆடு; சமடு; சிதறினது; பூமி. 31 



தகரத்்துறக = பநருங்குறக; நம்பிக்றக; 

சநாவுபடுத்துறக. 

தகருறக = பநாறுங்குறக; பநரிந்து சபாறக. 

தகவு = கிருறப; தகுதி; பதளிவு; பபாறற; ஸ்வபாவம்; 

ப்ரகா ரம்; ஞானம். 

தகுதி = பபாறற; சத்ருசம்; பபாருத்தம். 

தறக = இயல்வு; ஸ்வபாவம்; ஞானம்; விஷயம்; அளவு; 

அழகு. 

தறகத்தல் = பசறிதல். 

தங்குறக = இருக்றக. 

தட்டி = பகாட்டம்; சிறற; (தட ்டியிலிருந்தவன் 

முடிசூடி னாற் சபாசல: ஈடு, 5.7.1.) 

தட்டு = இதழ். (தட்டலரத்்த பபான்சனயலரச்காங்கின்: 

பபரியதிரு.7.3.6)முட்பாடு; சதரந்டு; தட்டுறக; அடி; 

தறட; குற்றம்; சிறுபசய். 

தட்டுறக = பகாட்டுறக; சமாதுறக; தாக்குறக, 

தட்டுப்படுறக. தறடப்படுறக; குறறப்படுறக. 

தட்டுப்பாய = தன் கப்பிசலயிருந்து 

எதிரக்ப்பிசலபாய,  

தடப்டாளி = கண்ணாடி, (உக்க முந ்தடப்டாளியுந ்

தந்து; திருப்பா. 20.) 



தட்பம் = குளிரச்ச்ி; கட்டறளப்பாடு. 

தடம் = பபருறம; சுற்றுடறம; வறளவு; தடாகம்; 

சுவடு; கறர; விஸ்தாரம்; கயம்; 13 குளம்; நளியுட ்

கறர; தடம். 

தடவந்து = தடவி. (மந்தமாரு தம் தடவந்து வலிபசய் 

வது: பபரிய திரு. 8. 5. 1.) 

தடவாரி = பல்வறகப ்பறற. 

தடவு = மறல; குளம்; பபருகுந ்தளம்,  

தடஸ்தம் = பஹிரங்கம். (சநர ்ஸம்பந்தமற்றது.) 

தடா = மிடா. (நூறு தடா நிறறந்த வக்கார வடிசில்; 

நாய்சச்ி. 9.6.) 

தடாவுதல் = முறிதல். (தடா விய வம்பும்: திருவிருத். 6.) 

தடி = உலக்றக; வில்; தண்டு; பறட; மின்; குழாய்; 

வரம்பு. 

தடிக்கூறு = சகாலாசல அளந்து பாகமாகப ்பிரிக்றக. 

தடிக்றக = பூரிக்றக; கனக்றக. 

தடிறக = ஹிம்ஸிக்றக; பவட ்டுறக; அழிக்றக. 

தடிந்து = ஹிம்ஸித்து. 

தடியர ்= கதாபாணிகள். 



தடுகுட்டம் = கால் தறரயில் பாவா தாடும் கூத்து. 

(தடு குட்டமாய்ப ்பறவாதார;் திருவாய். 3.5.3.) 

தடுமாற்றம் = அறலசச்ல்; ப்ரதி ஹதி. 

தடுளுப்பு = தடுமாற்றம். 

தறட = கவசம்; தடுத்தல்; மறனயாள். 

தறடசயாசட முடிந்சதசனா = ராவணறனத் 

தடுக்கப்சபாய் முடிந்சதசனா. 

தண் = குளிரச்ச்ி; அருள்; தண் ணிறம; தாழ்றக. 

தண்டறக = தறயக்காரன்; தண்டகாரணியம். 

தண்டம் = ஊன்றுசகால்; குறடக்காம்பு. 

தண்டல் = சசறன; ஆயுத சபதம். 

தண்டாறம = நீங்காறம. 

தண்டு = சிவிறக; தண்டாயம்; வீறண; தண்டம். 

தண்றட = காவல்; கால் தண்றட. 

தண்ணறட = உடுக்றக; நாடு; மருதநிலத்தூர;் காடு; 

பசச்ிறல. 

தண்ணது = சப்றர; நிகிருஷ்டம். 

தண்ணம் = ஒருகட்பறற; மழு; குளிரச்ச்ி; காடு. 

தண்ணியன் = நிகிருஷ்ட்டன். 



தண்ணீர ்= ஜீவனம். 

தண்ணீரத்் துரும்பு = ப்ரதிஹதி; தடங்கல். 

தண்ணீரத்்துரும்பற = அப்ரதி ஹதியாக; 

தடங்கலின்றி. 

தண்ணுறம = சிறுபறற. 

தண்றம = தட்பம்; அறமதி; தாழ்சச்ி; மான்கன்று; 

கட்டறளப்பாடு. 

தணத்தல் = பிரித்தல்; பிரிதல். 

தணம் = பரண். 

தணிக்றக = சமிபிக்றக; குறறக்றக. 

தணிறக = சமிறக; குறறறக; ஒழிறக.(தணியும் 

பபாழு 13 தின்றி நீரணங்காடுதிர:் திருவாய். 4.6.6.) 

தணிசு = மலிவு. 

தணிவின்றம = ஓய்வில்லா சதறம. 

தணிவிலர ்= பூரத்்தி இல்லாத வர.் 

தணிவு = தணிறக; தணிறக யாவது 

சபாதுபமன்றிருக் றக; பூரத்்தி; ஓய்வு; தாழ்வு; பணிவு. 

தத்து = ஆபத்து. 

தத்துறக = கஷ்ட்டப்படுறக; ததும்புறக. 



தத்துவம் = ஸத்யம்; பசாரூபம். (தத்துவமன்று தகவு: 

திருப ்பா. 19.) 

தத்துவன் = பமய்யன்; ஸத்தா 

சஹதுவானவன்(ஆத்மா). (என் தத்துவறன வரக் 

கூகிற்றியாகில்; நாய்சச்ி. 5.6.) 

தத்துறுறக = கிட்டுறக; தட்டுப ்படுறக. (பசால்லாய் 

யானுன்றனத்தத் துறு மாசற: பபரியதிரு. 5.1.6.) 

தத்றத = கிளி; மூத்த ஸசஹா தரி. 

ததரற்க = பநரிறக(ஊணுறட மல்லர ்ததரந்்தபவாலி: 

திரு வாய். 7. 4. 5.) 

சிததரக்்றக = வருத்துறக. (என் றனத் ததரத்்தாசத 

நீயுங் குயிசல: நாய்சச்ி. 5.10.) 

ததி = தயிர.் 

தறதத்தல் = நிறறதல். (தண் டார ்தறதக்கின்ற தண் 

ணந்துழாய்: திரு விருத். 34.) 

தந்தாமது = தங்கள் தங்களுறடயது. 

தந்து = கால்; (ஸந்ததி), நூல். 

தபதியர ்= தசச்ர;் சிற்பிகள். 

தபனகூ = தீ; இரவி. 

தம்பம் = ஸ்தம்பம்; கவசம். 



தம்மறன = தாய். 

தமர ்= தாஸபூதர;் ஞாதிகள். தமலி சட்டுவம். 

தமனகம் = தவனம்; மருக் பகாழுந்து. (பசற்சத்தமன 

கத்சதாடு பாதிரிப ்பூச ்சூட்டவாராய்;  

பபரியாழ். 2.7. 3.) 

தமனியம் = தபநீயம்; பபான். 

தமியம் = தனிறமயுறடசயாம். 

தமிலம் = மயிரம்ுடி. 

தமிழ் = இனிறம; நீரற்ம; தமிழ் பமாழி. 

தயக்பகாள்றக = அதிசயிக்றக. 

தயக்ரீவன் = தசக்கீரிவன்; ராவணன். 

தயங்க = விளங்க. 

தயங்குறக = ஒளி விடுறக; அறசறக. 

தயலுண்றக = பிணிப்புண்றக; ஆவது 

கட்டுப்படுறக. 

தயித்தியர ்= அசுரர.் 

தரப்்பணம் = கண்ணாடி; பிதிருக ்கள் 

முதலிசயாரக்்குக ்பகாடுக்கும் நீரக்்கடன். 

தரம்ம் = உலகர ்வழக்கு; கருமம்; பதய்வம். 



தரஜ்நபரத்்ஸநம் = அதட்டி உறுக் குவது. 

தரங்கர ்= அறல; கடல்; கலக்கம். 

தரணி = பூமி; மறல; இரவி. 

தரம் = பஹுமானம்; வலிறம; ஒப்பு; தாரதம்யம். 

தரளம் = திரட்சி:முத்து; நடுக்கம். 

தரிசு = கரம்பு; சாகுபடியாகாத நிலம். 

தரிஞ்சகம் = அன்றில்.. 

தரு = மரம்; கற்பகத்தரு. 

தருக்கம் = தரக்்கம்; வாதம். 

தருக்கு = விறளயாட்டு; கரவ்ம்; தரக்்க ம். 

(தருக்கினாற் சமண்பசய்து: பபரியதிரு. 2.1.7.) 

தருக்குறக = சுளிக்றக; வருத் துறக. (சமலால் 

தருக்கு மிடம் பாட்டிபனாடும். பபரியதிருவந.் 22.) 

தருறக = பகாடுக்றக; வாங். குறக; விறளயாடுறக. 

தருமம் = தரம்ம். 

தருமராசன் = தரம்ன்; புத்தன்; அருகன். 

தருவர ்= அரக்கர.் 

தறர = தரா; பூமி. 



தறரசயார ்= பூமியிலுள்சளார.் 

தல்லி = தாய்,  

தலக்கறுக்க = ஸ்வசமாக. 

தலக்கறுறக = லஜ்ஜாஞான சூந்யனாறக; 

உறவறுறக. 

தலக்கு = லஜ்றஜ; சம்பந்தம். (தலக்கற்றுச ்

பசால்லும்படி யான ஆற்றாறம: ஈடு, 10. 10. ப்ர.) 

தறல = சிலாக்யம். 

தறலக்கட்டு = முடிவு. 

தறலக்கட்டுறக = நிறறசவறுறக. 

தறல குலுக்குறக = அனுமதி பண் ணுறக; 

ஒப்புக்பகாள்ளுறக. 

தறலக்பகாள்றக = அதிசயிக்றக. 

தறலசச்ாவி = எழுசச்ி; ஆதிக்யம். 

தறலசச்ாவிபவட்டுறக = எழுசச்ி யறுக்றக. (ஈடு, 2. 7. 

4.) 

தறலச ்சிறக்றக = மிகவுமதிக மாறக. (இன்பந் 

தறலச ்சிறப்ப: திருவாய். 10.7.5.) 

தறலசச்ீக்றக = சிரக்கம்பம் பசய் தல். 

தறலத்தறல = சமன்சமசல. 



தறலதடுமாறுறக = கிருத்யா கிருத்யசவவக சூந்ய 

னாறக; (பகுத்தறிவறுறக); சிரக்கம்பம் ஏற்படுறக. 

தறலநீரப்்பாடு = முதல்மறட. 

தறலப்பாறற = முன்சன பகாட்டு கிற வாத்தியம். 

தறலப்பாடு = தறலப்படுறக. 

தறலப்பபய்றக = கிட்டுறக; (எஞ் ஞான்று தறலப ்

பபய்வசன; திருவிருத். 83.) சமல் விழு றக; 

தறலசயாடு தறல கூட் டுறக. 

தறலறம = சற்ரஷ்ட்யம்; சிறப்பு. 

தறலயடிப்பு = சிலாக்கியம். 

தறலயிலக்றக = தினசச்ம்பளம்; உயரந்்தசம்பளம்; 

அஞ்சலி. 

தறலவலித்தான் = பபரியான். 

தவ்றவ = அஸ்ரீ; ஜ்சயஷ்றட. 

தவ = மிக. 

தவநாறுறக = மிகவும் வாஸறன கமழுறக. 

தவம் = தவசு; புண்யம்; சதாத்திரம் (ஸ்த வம்). 

தவர ்= வில்; துறள. 



தவளம் = பவளுப்பு; அத்தாசல சுத்தி சயாகத்றதச ்

பசால் கிறது.(என்தவளவண்ண ர ்தகவுகசள: திருவாய் 

2.4.5.) 

தவறு = குற்றம். 

தவாவிறன = மறல; முத்தி. 

தவிவு = நாசம்; விசச்சதம்; (இறடயறுறக). 

தவிசு = பமத்றத; ஆஸநம்; தடுக்கு. 

தவுதல் = சகடு; சாரவ்ு. 

தழல் = அக்னி. 

தழிகி = அறரவடம்; அறர நூல் மாறல. 

தறழ = பீலிக்குறட; (தறழ களும் பதாங்கலுந ்

ததும்பி பயங்கும். பபரியாழ்.3.4.1.) பதாங்கல்; 

(மாறல), பிசச்ம்; குஞ் சரம்; கருறம; பபருறம; 

சசாறலதறழத் சதாங்கல், காபாலம். 

தறழக்றக = ஸம்ருத்த மாறக. 

தறழயிடுவான் = திருப்பணி பசய்வான். 

(திருத்துழாய் முதலிய பசச்ிறல யிட்டு ஆராதனம் 

பசய்பவன். தறழ; பசச்ிறல.) 

தள்ளுறக = தடுமாறுறக. (தள் ளித் தடர ்நறடயிட்டு. 

பபரியாழ். 2.10.6.) 35 

தள்ளுதல் = தளும்புதல். 



தணத்தல் = பிரிதல். 

தளப்படி = சஞ்சலதா, மனக ்கஷ்டம். 

தளப்பம் = தளும்புல்; அறலசச்ல். 

தளம் = முல்றல; மாதுளம்; ஸ்வ பாவம்; உப்பரிறக; 

நிலம்; தரணி; சாந்து; இறல; தானி; இதழ்; ஸ்தானம்; 

பபாருட்றட; ஆதாரம்; ஆச ்சரியம்; நிலம்; றக; ஸ்வ 

பாவம். 

தளந்தாரத்ாவளம் = தளரச்ச்ி யுறடயாருக்கு 

ஆசர்யம். 

தளரவ்ு = பலஹா நி. 

தளவம் = முல்றல. 

தளாடிக்காரர ்= தறலயாரி. 

தளா = தளரச்ச்ி. 

தளிபல் = கள் 

தளிறய = தூறல்; சகாவில்,  

தறள = விலங்கு; கட்டு; பமாட்டு; சிலம்பு. 

தற்பசய்றக. தன்றனசப்சவ்விய னாக்குறக. தனது 

பசய்றக தனக்கு அநுரூபம் (ஏற்ற) ஆன பசய்றக. 

தற்பசல்வம் = வலிறம. 

தற்பறுறக = பறசயறுறக; பல ஹா நி. 



தற்பு = ஸ்வபாவம்; உண்றம; மிடுக்கு. 

(தற்பபன்றனத் தானறியாசனறும்: நான் முகன். 77.) 

தற்பறளிறக = தன்றனத் பதளி றக. 

தற்சறறல் = தன்றனத் பதளிந்து தாசனசதறல். 

தறி = ஆறனகட்டும்தறிக்கால். 

தறுகண்றம = பபாறாறம; பகாடு றம; வீரம். 

தன்சபறு = ஸ்வலாபம். 

தன் = தன்னுறடய. 

தன்கப்பு = தனக்குக் கிறடத்த ஆசர்யம். 

தன்கணக்கர ்= தன்றனப்சபாசல சீரியராய் 

இருக்குமவர.் 

தன்றம = ஸ்வபாவம்; கிருறப. 

தனக்சகற = தன்மனத்திற்குசச்ரியாக. 

தனஞ்சயன் = காற்று; தீ; அரஜ்ுனன்: 

தனம் = பபான். 

தனிசு = கடன். 

தனிமாறல = தீறக்ஷ. 

தனிமுதல் = மூலப்பிரகிருதி; ஸரச்வசவ்ரன்; 

ஸங்கல்ப ஞானம். 



தனிவீரம் = அத்வி தீயமான வீரம்; நுட்பம். நனு-வில்; 

உடம்பு. 

தா = தாவுறக; வலிறம.; குற்றம். 

தாத்தி = ஆத்தி. தாதி.பரணி: அடிறமயாட்டி; 

பசவிலித்தாய். 

தாது = சகஸரம்; பூந்தாது. 

தாடு = தறலறம; வலி. 

தாபதர ்= தவசிகள்; சறட முடியர.் 

தாமம் = ஒளி; இருப்பிடம்; மாறல,  

தாமானதன்றம = பும்ஸ்த்வம். (பபண்ணிறலறம 

எய்திப ்பாடாது ஆழ்வாரக்ள் தமது நிறலயிசல பாடி 

நிற்றல் தாமான தன்றமயாம்.) 

தாய்தறல = ப்ரதானமாதல். 

தார ்= மாறல; கயிறு; சசறன; பூங்பகாத்து. 

தாரறக = தறர; பூமி; நக்ஷத் திரம்;  

தாரா = பக்ஷி விசசஷம். (தாரா வாரும் வயல் சூழ்ந்த; 

பபரியதிரு. 1.5.10.) 

தாரி = வழி. 

தாறர = தரணி; தறர. 



தாலம் = உணவுக ்கலம்; பூமி; நாவு; பறன. -1 

தாலவட்டம் = யாறனயின் பசவி; விசிறி. தாலு. 

நாக்கு. தாவளம். நிவாஸம்; ஸ்தானம்; 

(தங்குமிடம்)ரக்ஷகம்; ஆசர்யம். 

தாவு = வலி; வஞ்சனம்; பறக; சகடு; தாண்டுதல். 

தாவுதல் = கடத்தல்; தாண் டுறக. தாழ்வர.்தாழ்வறர. 

தாழல் = இறறஞ்சுறக; குறறதல்; தங்கல். 

தாழி = கடல்; தாழி (வாயகன்ற சட்டி.) 

தாறழ = பதன்றன. 

தாள் = கால்; அடித்தண்டு. 

தாள்வறர = மறலயடிவாரம். 

தாளம் = சதி; பறன. 

தாறு = சரறக; (நிழலு மடிதாறு மாசனாம்: பபரிய 

திருவந.் 31.) 

தான் = ஸ்வரூப நிரூபணம், (தாசனயாகி நிறறந் 

தாசன: திருவாய். 10. 7.1.) 

தான் சதான்றி = ஸ்வதந்திரன்: 

தான்மதித்தாரக்்கு = தான் பூஜ்யராக 

எண்ணுவாருக்கு. 



தானம்; = உத்தசராத்தரம் அதிசயமானஸ்வரம்; ஸ்தா 

நம்; பகாறட; மதம்; நீராட ்டம்; ஸ்வரக்்கம். 

தானானறம = தானான தன் றமறய அறடந்தறம; 

நிஜ ஸ்வபாவத்றதப் பபறுறக. 

தாறன = சசறன; தூசு; ஆயுதம். 

திக்குப்படுறக = கதியுண் டாறக; (திக்கு-கதி). 

திகிரி = திருவாழி. 

திறக = திறச; சுணங்கு, (சதமல்). 

திறகக்றக = மதிகலங்குறக; பிரமிக்றக; சசாரற்க. 

திறசக்றக = சமாஹிக்றக; (மதி சகடு). 

திறசப்பு = திறகக்றக; திறகக் றகயாவது: அறிவு 

கலங் குறக; சமாஹிக்றக. 

திட்றட = உரல்; சமடு; திண்றண. 

திடம் = த்ருடம். 

திடர ்= திட்டு; (திடர ்விளங்கு கறரப ்பபான்னி: பபரு 

மாள். 1.11.) திடமானவர.் 37 (நின்றபவந்திடசர: திரு 

வாய். 1. 1.6.) 

திடல் = ருஜீஷம்: (அஸாரமான இடம்.) 

திண்டி = யாறன. பக்ஷணம். 

திண்ணம் = திடம்; பலம்; பபாய்; பமய்: 



திண்றம = திண்ணிறம. 

திணுங்குறக = கட்டியாறக. 

(பநய்திணுங்கினாப்சபாசல திருமாறல. 2. வியா.) 

திணிறப = பசறிவு; பகாள் ளுறக. (இருளின் கருந்தி 

ணிம்றப : திருவிருத். 72.) 

திதறல = சுணங்கு (சதமல்) 

திமிரக்்றக = ஸ்தப்தறத; திமிரத்் துப் சபாறக. 

திமிரம் = இருள்; நிரயம். 

திமிலர ்= பநய்தல் நிலத்தவர.் 

திரணபதி = வாறழ. 

திரள் = சமுதாயம். திரளவும். முழுவதும். 

திரிஇடாறம = திரும்பாறம. 

திரிஇடுறக = தன்சமசலறிட ்டுக்பகாள்றக. 

திரிறக = மீள்றக; ஏறிடுறக; இடவாய், வலவாய் ஏறு 

றக; சுழலுறக. 

திரிதந்தாகிலும் = சஞ்சரியா நிற் கச ்பசய்சதயும். 

திரிந்து = மீண்டு. 

திரியட்டும் = திரும்பவும். திரியவடிக்றக. பயத்தாசல 

தான் விசாரத்தாசலதான், * மனது அடித்துக்பகாள்றக. 



திரியவிடுறக = தன்னறதப ்பிறருக்கு மாற்றுறக. 

(உன்சக்ஷத் திரத்றதயு பமன்சபரிசல திரிய விட்டு 

றவ; ஈடு, 4. 9.6.) 

திரியிடுறக = திரும்பி விடுறக. 

திரிவு = அந்யதாபாவம்; சவறுபாடு. 

திரு = ஸ்ரீ; காந்தி; அழகு; சம் பத்து; ஒளிவிடுறக; ஐசவ் 

ரியம்; பளபளப்பு. 

திருக்குகம் = முற்றம்; புடறவ. 

திருசச்ிற்றாறு = திருப்பதியில் பாயும் ஒரு ஆறு. 

திருசப்சங்குன்றூர ்= ஒருஊரின் பபயர,்  

திருத்தி = கட்டறளப்பாடு. 

திருத்தன் = திருப்தியுறடயவன் 

திருத்தி = திருப்தி. 

திருத்து = திருத்தம். 

திருநாராயணபுரத்து பவறுப்பு = பதாட்டியம் 

திருநாராயண புரத்தில் பிள்றள திருநின்ற வூரறரயர ்

உடம்றப உசப க்ஷித்தறமயால் பட்டருக்கு ஏற்பட்ட 

பவறுப்பு. 

திருப்பள்ளியறற = ஸ்வாமி இர விற் பள்ளிக்கு 

எழுந்தருளு மிடம். 



திருமலர ்= தாமறர. 

திருமாதிரம் = ஒருப்ரசதசம். 

திருமாமகள் = லக்்ஷமி; ஐசவ்ர ்யம். 

திருமுகம் = ராஜக்றஞ. 

திருமுகம்படியாவது = எம்பபருமான் தாசன 

அருளிசப்சய்தது. 

திருமுற்றம் = சகாயில். 

திருவடி = ஸ்வாமி. 

திருவடிநிறல = பாதுறக,  

திருவற்று = பறசயற்று. 

திருவிறளயாடு சூழல் = திருவநந் தாழ்வான்குறக; 

பிடிக்றக; (மணல் சமடாகிய விறள யாடு சூழல் 

சகாபியசராடு கூடுமின்பத்றதக ்பகாடுப ்பதுசபால 

திருமகசளாடு கூடுமின்பத்றதத் திருவ நந்தாழ்வான் 

பகாடுப்பது பற்றி இங்ஙனம் உறரத் தனர ்சபாலும்.) 

திருசவாலக்கத்திற்படிசய = திரு சவாலக்கத்திசல 

யிருக்கு மிடம் சபாதா விட்டால் அஸத்துக்கறளத் 

தள்ளி விடுவாரக்ள்; அவ்விதசம என்றபடி. 

திறர = பதாண்றடமான்; அறல; கடல் பூமி; (பவன் 

சவற்றிறரயன் சவங்கட பநடுவறர: அகநா : 85. 

என்றபடி திருசவங்கடத்து ஈடுபாடு பகாண்ட பதாண் 



றடமான் சக்கரவரத்்தி றயக் கூறுவதாக உறரக ்

கப்பட்டது.) 

திறரயல் = பவற்றிறலசச்ுருள். 

திறரயுறி = பின்னலுறி. 

திறரவயிற்றுப்சபய் = கானல். (இந்தப்ரகரணத்தில் 

சபய்த் சதசர வந்திருப்பது பகாண்டு கானபலன ப்ர 

மித்து உறரக்கப்பட்டுள் ளது. வயிற்றிக்கில்லாமல் 13 

ஒட்டிச ்சுருக்கு விழுந்த சபய் என்பசத பபாரு ளாகும்.) 

திவளுறக = விளங்குறக; அறச றக; ஒளிவிடுறக; 

(திரு வளும் பவண் மதி சபால்: பபரியதிரு.2.7.1.) 

திவிளி = பசுங்காய். 

திறள = பநருக்கம். திறளக்றக.களிக்றக. திறள 

பகாண்ட. பபருறமயுறடய. 

திறம் = வ்யாபாரம்; கூறுபாடு; சமூ ஹம்; 

ஸாமரத்்யம்; உபாயம்; மரம்ம்; இறட யாட்டம். 

திறம்பாமல் = சபராமல். 

திறம்புதல் = தவறுதல். 

திறம்சபல் = தப்பாசத. 

திறறம = சாமரத்்யம்; பசயல்; அழகு. 

திறல் = பராபிபவந ஸாமரத்்தியம். 



திறவியது = ஒன்றாலும் அழியப ்படாதது. (திருநின்ற 

பக்கந ்திறவியது.) திறற பகாள்றக; தனக்காக் குறக. 

தின்னலுறுதிசயல் = சாப்பிடுறக யிசல 

யுற்றிருந்தாயாகில். திறன.சிறுறம; அல்ப்பம்; திறன. 

தீ = சதஜஸ்; தீங்கு; நிரயம்: தீ; பநருப்பு. 

தீக்கறர = முருக்கமரம்,  

தீத்து = பூஜிப்பித்து. 

தீத்பதாழில் = பகட்ட பசயல்; அக்நிகாரய்ம். 

(பபரியதிரு. 4.5.3.) 

தீது = புத்தி பூரவ்மாகப ்பண் ணின பாவம்; பூரவ்ாகம், 

(ப்ரபத்தி பசய்வதற்கு முன்பு பசய்தபாபம்.) 

தீப்புப்பூண்டு = நசச்ுப்பூண்டு. தீம். இனிறம. 

தீம்பர ்= கீழ்மக்கள். 

தீம்பு = துரஜ்னம்; விஷமம். 

தீர ்= தித்திப்பு. தீரத்்தத்தன்சறதிருமுறளசச்ாற்று. 

தீரத்்தவாரியன்சற த்வ ஜாசராஹணம். 

தீரத்்தம் = விழா; நீர;் தீரத்்தம்; அருக்கன்; அரசன். 

தீரத்்தம்ப்ரஸாதிக்றக = தீரத்்தம் ப்ரஸா 

திக்றகயாவது ஸமாப்தி. 

தீரத்்தன் = பரிசுத்தன். 



தீராமாற்றாக = பரிஹாரமில்லாத பசயலாக. 

(பபண்கறளத் தீராமாற்றாக பநஞ்சாறல் பண்ணும் 

கிருஷ்ணன்: திருப்பா. 12. வியா.) 

தீவாய் = அநலாஸ்யன். பநருப்பு வாறய உறடயவன். 

(தீவாய் நாகறண.) 

தீவு = இறடக்குறற; (நீர ்சூழ்ந்த திடல்). 

துகள் = தூளி; குற்றம்; புழுதி. 

துகிர ்= பவளக்பகாடி; பவளம். 

துகில் = வஸ்த்ரம்; விருதுக் பகாடி. 

துறகக்றக = துறகக்றக; மாய்க் றக; மதிக்றக 

துங்கம் = உயரத்்தி 

துடக்கு = சம்பந்தம். 

துடர ்= பதாடர;் ஸம்பந்தம்; சரப ்பளி; விலங்கு. 

துடரச்ச்ி = பசறிவு. 

துடறவ = விறள நிலம்; உழவு மந்றத. (ஆத் பதாழு 

சவாறடதுடறவயும்: பபரி யாழ். 5.1.5.) 

துடி = உடுக்றக; வாத்யம்; வலிய; உதடு. 

துடிப்பு = நடுக்கம்; பரபரப்பு. (ரஷ்யம் சுருங்கி 

ரக்ஷகத் வத்துடிப்சப விஞ்சியிருக் கும்: ஈடு, 8.4.10.) 



துடியடி = யாறனக ்கன்று. 

துறட = மாறல; ஸந்தரப்்பம்; ஓரவயவம். 

துறடபகாள்ள = அறிய 

துண்டம் = முறி; முகம். 

துணர ்= பூங்பகாத்து; பூந்தாது. 

துணரி = பூங்பகாத்து. 

துணி = துண்டம்; ஆறட. 

துணிறக = அத்யவஸிக்றக. 

துணிதல் = பதளிதல். 

துணுக்கம் = பயம். 

துணுக்குத்துணுக்கு = விலக்ஷண மாய் இருக்கிற 

மாணிக்கங் றகப்புகுந்தால் அது ஸுர க்ஷிதமாய் 

இருக்கச ்பசய் சதயும் ஒரு இறல அசங்கி லும் 

என்ணவருகிறசதா என்று உத்ப்சரக்ஷித்துப ்

பயத்தினாசல திடுக்குத் திடுக்பகன்றக. 

துணுக்பகன்று பயப்பட்டு. 

துறண = ஒப்பு. 

துறணவன் = மந்திரி; சதாழன். 

துத்தி = பாம்பின் படப்பபாறி. (இனத்துத்தி யணிபண 

மாயிரங்கள்: பபருமாள். 1.1.) 



துதம் = ஸ்சதாத்திரம். 

துறதத்தல் = பநருக்கல். 

துப்பகம் = பநய். 

துப்பம் = பநய். 

துப்பு = பவள மணி; துறண; அனுபவம்; ஆக்கம்; 

சசாறு ணவு; பறடக்கலம்; மிடுக்கு ஸாமரத்்தியம்; 

அறிவு; உத் ஸாஹம்; சவண்டப்பாடு; சுத்தம்; அழகு. 

தும்பி = வண்டு; இபம்(யாறன). 

தும்பிமணி = சல்ாக்கியமான மணி. 

துமிதம் = திவறல. 

துமிலம் = சபாரார வாரம். 

(துமிலபமழப்பறறபகாட்டி:பபரியாழ். 3.8.3.) 

துமுலம் = பபரும் சப்தம்; துடரு றக; கிட்டுறக. 

துயக்கு = மனத்திரிவு; ஸம்சயம். 

துயர ்= துக்கம்; பாபம். 

துயில் = உறக்கம்; வஸ்த்ரம். 

துரக்றக = ஓட்டுறக. 

துரங்கம் = குதிறர; மனம். 

துரத்தல் = ஓட்டுதல். 



துரால் = அவசரம்; ருஜிஷம்; (அஸாரம்). 

துரிசு = சதாஷம்; சஹயவிஷய ஸ்ப ரிசம். 

துருதுருக்றக = பரபரக்றக. 

துருப்புக்கூடு = தூற்றாப்பபாலி. (துருப்புக் கூடாக 

அவ் வூறரயன்சறா இவளுகந ்தது: ஈடு 6.5.1.) 

துரும்பபழுந்தாட = விகாரத்றதயறடய,  

துரும்பபழுந்தாடுறக = அசசதனமும் 

எழுந்தாடும்படியான அழகு. 

துருவி = துருப்பிடித்து; சதடி. 

துருவுறக = ரந்த்ர முண்டாக்கு றக; சதடுறக. 

துருறவ = ஆடு; பாரவ்தி,  

துலக்கு = மினுக்கு. பவளிப்படுத் துறக. 

துலுக்க = அறசக்க. 

துறல = ஒப்பு; எதிர ்நிறுக்றக; சசாஷிக்றக. 

துறலபகாண்டு = சரியாகக் பகாண்டு. 

துவக்கு = சதால்; ஸங்கம்; வசீ கரிக்றக. 

துவக்குறக = வசீகரிக்றக; 

ஆறசப்படும்படிபண்ணுறக,  

துவக்குண்றக = ஈடுபடுறக. 



துவசம் = த்வஜம்; துணிக்பகாடி. 

துவர ்= பவளம்; சிவப்பு. 

துவரத்ல் = உவரத்ல்; (கண்ணும் வாயுந்துவரந்்து: 

திருவாய் 8.5.2.) ஆடுதல். 

துவரி = இலவம்; காவி நிறம். (துவரியாறடயர:் 

பபரிய திரு: 2.1.6.) 

துவரிதழ் = யாறன. 

துவருறக = உலரந்்து சபாறக; சதறுறக. 

துவறல = மறழத்தூவல். 

துவள் = குற்றம். (துவளில் மாமணிமாடம் : திருவாய். 

6.5.1.) -1 துவறு சீற்றம்; விறரவு. 

துழதி = பாரம்; துக்கம். 

துழாவல் = ஆராய்தல்; தடுமாற் றம். 

துளக்கம் = நடுக்கம்; சங்சகாசம். 

துளங்க = மின்ன; விளங்க; நடுங்க. 

துளங்குறக = பயப்படுறக; நடுங்குறக. 

துளம் = மாதுளம்; பீலிக்காம்பு. 

துளும்பு = சரறக. 

துறள = மூங்கில்; சுடரச்ச்ி;  



துற்றி = உணவுப் பபாருள். 

துற்றுறக = புஜிப்பிக்றக. 

துற்றுறக = புஜிக்றக 

துறவி = துறக்றக; விடுறக. 

துறறவன் = பநய்தல் நிலத்தறலவன். 

துறறசச்ுவடி = ஸ்நா நகட்டபுராணம்; தீரத்்த 

மாகாத்ம்யம். 

துன்பு = துக்கம். 

துன்னம் = றதக்றக. 

துன்னு = முதுகு. 

துன்னுறக = பநருங்குறக. 

துன்னுறக = மின்னுறக. 

துன்னு = புறம். 

தூ = தூய்றம. 

தூகணான் = தூக்கணங் குருவி. 

தூக்கு = பதாங்கல்; கனம்; ஆசாரய்ன்; நிறுத்தல்; தூக் 

கணாங் குருவி. 

தூங்கு = தூக்கமாய், தசமா குணத்றதச ்பசால்கிறது. 



தூசனம் = தூஷணம். 

தூசி = யுத்தம்; எல்றலக ்சகால். 

தூசித்தறல = யுத்த முறன. 

தூசு = பஞ்சு; முன்னணிப் பறட,  

தூட்டி = உறட. 

தூண்டி = தாசன பசால்லுறக. 

தூதரவ்ாயிலிட்டு நீட்டுறக = தூத சராசட 

பசால்லியனுப ்புறக. 

தூதி = அன்னத்தின் சிறகு; தூவி. 

தூறத = திப்பிச ்சசாறு சறமக்கிறபாறன. 

தூம்பு = சவய்; மரக்கால்; முறழ; துறள. 

(தூம்புறடப்பறனக ்றக சவழம்: பபரியதிரு. 4.5.1.) 

தூய்றம = சித்தம்; அழுக்கறுதி; பமய்ம்றம. 

தூரத்்தர ்= தூரத்்தர;் காமுகர.் 

தூரத்்தல் = சபாக்கல்; சுத்தம்; பசய்றக 

தூரல் = நிறறறக; துன்பம். 

தூரிறக = தூலிறக; தூலிறக யாவது சித்ரம் எழுதும் 

சகால். 



தூரிது = தூரத்திலுள்ளது; மனத்திற்கு சஹய விஷய 

ஸ்பரச்ம். 

தூவு = தூய்றம; பற்றுக்சகாடு; தறச; பறக; சவம்பு; 

புள்ளிறகு. 

தூவுறக = தானம் பண்ணுறக. 

தூவி = சிறகு. 

தூளி = புழுதி; சுண்ணம்; பூந்தாது; குதிறர; ஆரப்்பு. 

தூளிபம் = நல்லாறட; ஈயம்; எழுதிடுசகால்; முரசு; 

விட் டம்; எருது. 

தூற்றுறக = பழிபசால்றக. 

பதக்காபநறி = பதன்புலத்திற்குப ்சபாகிற வழி. 

பநறி- வழி. (சலவறரத் பதக்கா பநறிசய சபாக்கு 

விக்குஞ் பசல்வன்: பபரி யாழ். 4. 2.3.) பதக்கு பவறுப்பு; 

கழுகு. 

பதகுபசல் = அறிவீனம். 

பதகுடாடுறக = அலமருறக. பதங்கள் நிறல. 

பதட்டபழம் = பக்குவமான பழம் (பபரியதிரு. 3. 4. 8.) 

பதட்டல் = முற்றல். 

பதட்டி = யாறன; பசட்டி; பபருறம; பநருக்கம்; 

பக்குவம். 



பதத்திக்கிடக்றக = பநருங்கிக் கிடக்றக. 

பதத்துறக = கிட்டுறக. 

பதப்பர ்= தரப்்பர;் தரப்்பராவது சத்ரு. 

பதப்பு = சதசல்: 

பதய்யில் = சசறு. 

பதய்வம் = நறுநாற்றம்; பதய் வம்; (எட்டுவித 

மணங்களி பலான்று.) 

பதரி = பதரிறக; விசதம். 

பதரிறக = சதான்றுறக; காண்றக; ஆராய்றக 

பதரிசி = குதிறர. 

பதரிபசால் = சத்தியம். 

பதரிதல் = விசவகித்தல்; ஆராய்தல். 

பதரிமா = ஸிம்ஹம். 

பதரிமால் = சுழத்தி. 

பதரியல் = மாறல. 

பதரியுறுதல் = ஆராய்தல். 

பதரிறவமார ்= ஸ்திரீகள். 

பதரு = வழி. 



பதருட்டு = பூரண்தா. சதற்றுறக-பதளிவிக்றக. 

பதருள் = ஞானம்.. 

பதருளாபமாழி = முக்த ஜல் பி தம்; (மழறலப ்சபசச்ு). 

(பதருளா பமாழியாறனச ்சசரந்்து: 3-ஆம் திருவந.் 29.) 

பதருளுதல் = சதறுறக. 

பதவ்வம் = சத்ரு. 

பதவ்வர ்= சத்ருக்கள். 

பதவ்வியல் = பூமாறல. 

பதவிட்டல் = ஓவுதல்; கான்றல்; அறடத்தல்; 

நிறறத்தல். 

பதழ்கு = இறட ச ்சுரிறக. (இறடவிரவிக் சகாத்த 

எழிற்பறள்கிசனாடும்: பபரி யாழ். 1.3.2.) 

பதழிகுரல் = கம்பீரமான குரல். (பதழிகுரலருவித் 

திருசவங் கடத்து : திருவாய். 3.3.1.) 

பதழித்து = ஆரவாரித்து; கர ்வித்து; முழங்கி. 

பதழிப்பு = கரவ்ம்; ஆரவாரம்; முழங்கல். (சிறலக்றக 

சவடர ்பதழிப்பறாத சிங்க சவள்குன்றசம: பபரியதிரு. 

1.7.2.) 

பதள்குறக = சதங்குறக. (திறர நீரத்்பதள்கி: 

பபரியதிரு. 3.4.7.) 

பதள்ளி = யாறன; பாகு. 



பதள்ளிறம = அறிவுடறம. 

பதள்ளாயார ்= பதளிந்த அறி வுறடயவரக்ள். 

(பதள்ளி யார ்பலர ்றகபதாழுந ்சதவனார:் நாய்சச்ி. 

4.1.) 

பதள்ளுதல் = பகாழித்தல்; பதளிவு. 

பதளிப்பு = தூவுறக; பகாழிக்றக சுத்தமாக்குறக. 

பதற்பறனவு = பதளிவு; பவட்கக ்சகடு. (சசாற்றற 

முன்னி ருந்து முற்றத்தான் துற் றியபதற்பறனவும்: 

பபரிய திரு. 141.) 

பதறிக்றக = பதாடுக்றக; சிதறுறக. 

பதறுக்கால் = சதள். 

பதன் = அழகு; பதற்கு; வலி. 

பதன் தமிழன் = பதன் சதசத் தமிழன். 

பதன்படுறக = அகப்படுறக; சதாற்றுறக. 

பதன்புலம் = யமபுரம். 

பதன்றி = சிதறி; பதற்கு; பதன்றல். 

பதன்னன் = பதற்கு ராஜா; பாண்டியன். 

பதன்னுறர = தமிழ். 

சத = சதன். 



சதக்கம் = பயம்; தறட; சதங் குறக; ஏப்பம். (அக்நி... 

தன்னிறம் பபற்றுத் சதக்க மிட்டபடி: திருபநடுந ்20. 

வியா.) 

சதங்க = விசாரிக்க. 

சதங்குறக = ஏங்குறக; பயப்படுறக; அலமருறக. 

சதசம் = சதஜசு. 

சதசி = நாய்; அழகு; குதிறர. 

சதசிகர ்= ஞாதாக்கள்; நிலவர;் ஆசாரியர;் 

சதசாந்தரிகள். 

சதசிகன் = குரு; சத சாந்த ரி; நிலவன். 

சதசு = மதிப்பு; சதஜசு. 

சதஜசு = மதிப்பு. 

சதட்டம் = அசபக்ஷிதம்; விருப ்பம்; ஸம்பாதிக்றக. 

சதநறக = விசவகிக்றக. 

சதம் = சதன்; நாற்றம்; சதசம்; தித்திப்பு. 

சதம்பல் = பமலிவு; குறறவு. சதம்பலிளந ்திங்கள் 

சிறற விடுத்து: பபரியதிரு. 11. 8. 7.) 

சதம்புறக = குறறறக. 

சதமல் = சுணங்கு. 



சதய்வு = குறறவு; இழிவு; பமலிவு; அழிவு. 

சதய்றவ = சந்தனக ்குழம்பு. 

சதயு = தீ. 

சதரக்்கால் = வண்டிச ்சக்கரம். 

சதருறக = பதளிறக; சதடுறக. 

சதவர ்= தீப்யமானராய் இருப்பவர;் விளங்குபவர.் 

சதவாரம் = திருவாராதனம்.(உம் முறடய 

சதவாரசமா: ஈடு, 6.8.10.) 

சதவில் = சகாவில். (கருவுறடத் சதவில்கபளல்லாம்: 

திரு வாய். 4. 4. 8.) 

சதவு = பதய்வம்; பதய்வத் தன்றம. (சதவுந்தன்றன 

யும் பாயாடத்திருத்தி: திரு வாய். 2.7.4.) 

சதறவ = காரய்ம்; விதி; நிரப் ்பந்தம்; மரியாறத; அடி 

றமத்தனம். 

சதற்றம் = நிசச்யம்; அழகு. 

சதற்றன் = பதள்ளியவன். 

சதற்றன்றம = பதளிவு. (என் னலதிலபளன் 

றன்னசதார ்சதற்றன்றமதாசனா: பபரிய திரு. 10.9.9.) 

சதற்சறகாரம் = அ வ தா ரணப் பபாருளது; (நிசச்யப ்

பபாருளது.) 



சதறல் = சதன்; பதளிவு. 

சதறாதவண்ணம் = விசவ் ஸி யாதபடி. (மகறனத் 

தாய் சதறாதவண்ண ம்: 2-ஆம் திருவந,் 29.) 

சதறுதல் விசவ்ஸித்தல்; பதளிதல். 

சதன் = வண்டு; மது; அழகு; குளிரச்ச்ி; ரஸம். 

சதனு = பசு; எருறம; குதிறர. 

றதயலார ்= ஸ்திரீகள். 

றதவருறக = தடவுறக. (றத வந்த தண்பதன்றல்: 

திரு வாய். 5.4.8.) 10) 

பதாக்க = திரண்ட; பநருங்கி; (பதாக்கசமகப ்

பல்குழாங் கள்: திருவாய்.) 

பதாக்கம் = திரள்; பநருக்கம். 

பதாக்கு = சதால்; (த்வக்கு,) பழத்சதால். (பதாக்குக ்

கழிந்த சுறளசபாசல: ஈடு, 10.7.5.) 

பதாகுதி = திரட்சி. 

பதாகுக்றக = கூட்டுறக; திரட ்டுறக. 

பதாகுறக = சசருறக. 

பதாறக = நிரூபகம்; (பதாகுத் துக் கூறுறக); ஸங்கம்; 

(கூட்டம்); கணக்கு. 



பதாங்கல் = திருவபிசஷகத் திற்குசமசல சாத்தும் 

மாறல யும் வறளயமும்; மாறல. 

பதாங்குறக = நாலுறக; தங் குறக. (நாய்க்குடலுக்கு 

நறுபநய் பதாங்காதாப ்சபாசல: திருப்பா. 25. வியா.) 

ஸ்திரமாயிருக்றக. 

பதாட்டல் = உண்டல்; றகதீண் டல்; சதாண்டல். 

பதாறடயல் = மாறல; வாசிறக. 

பதாட்டாறரத்பதாடுறக = பரம் பறரயாக 

ஸம்பந்தம். 

பதாட்டுவிடக்கடசவன் = சம்பந் தித்து விடக்கடசவன். 

பதாட = அடிக்க. 

பதாடர ்= விலங்கு; சங்கிலி; உறவு; வம்சபரம்பறர. 

பதாடரச்ச்ி = பசறிவு; ஸம்பந்தம். 

பதாடல் = கடல். 

பதாடி = வறள. 

பதாடு = களவு; (பதாடுசவ பசய்திளவாய்சச்ியர ்கண் 

ணினுள் : திருவாய். 1.7.5.) சதாண்டப்பட்பட்டது. 

பதாடுதல் = அடித்தல். (ததிமு காதிகறள நான் 

பதாட்டுத் தருகிசறன்: ஈடு, 3. 5. ப்ர.) 

பதாடுசதால் = பசருப்பு. 



பதாடுப்பு = களவு. 

பதாடுவு = கனவு. 

பதாறட = பதாடரச்ச்ி; பூமாறல; பகாத்து; 

ஆசக்ஷபறண. 

பதாறட பகாள்றக = சதான்றுறக. 

பதாண்டர ்= உபாஸகர;் சீரத்் பதாண்டர;் தன்னலமும் 

பாரப்்சபார;் மிக்க சீரத்் பதாண்டர;் அநந்ய ப்ரசயா 

ஜநர.் 

பதாண்றட = சகாறவ; கழுத்து; யாறனத்தும்பிக்றக. 

பதாத்தற சம்பந்தமற. 

பதாத்து = சம்பந்தம்; பூங் பகாத்து; மாறல. 

பதாய்யில் பபண்கள் றக சதாள்களிபலழுதும் 

சகாலம்; அழகு; உழவு; மகிழ்வு; துயரம்; ஈர நிலம்; 

குறழ; கிளரச்ச்ி. 

பதாரம் = குற்றம். 

பதால் = பறழயது. 

பதால்றல = துன்பம்; பழறம; புகழ். 

பதால்றலயாரக்ள் = முற்காலத்தவர.் 

பதாறலக்றக = முடிக்றக. 

பதாறல = மாளுறக; நசிக்றக. 



பதாறலய = நடுங்க. 

பதாறலவன் = க்சலசப்படுபவன். 

பதாறலவு = நாசம். 

பதாழில் = சவறல; ஆரப்்பரவு; களவு; பபருறம; 

ப்ரகாரம்; வ்ருத்தி, (ஜீவனம்). 

பதாழுறக = ப்ரபத்தி; கும்பி டுறக,  

பதாழுதி = கூட்டம்; துக்கம்; பறறவபயாலி; திரட்சி. 

பதாழுத்றத = பவள்ளாட்டி. (பதாழுத்றதசயாம் தனி 

றமயும்: திருவாய். 10.3.4.) 

பதாழுத்றதமார ்= தாசிகள்; அடியாட்டியர.் 

பதாழுத்றதசயாம் = அடிசச்ிசயாம். 

பதாழுறத = ஆரவாரம். 

பதாழுப்பு = ஆரவாரம். 

பதாழும்பர ்= க்ஷத்ரர;் நீசர;் தாஸபூதர.் 

பதாழும்பு = அடிறம. 

பதாழுவசனன் = கிருஷிபண்ணும் சஹயன். 

(பயனாகிய பதாழுறகறய ஸாத ந மாகக் 

றகக்பகாள்ளலின் 'சஹயன்' என்றார.்) 

பதாழுவு = வறளவு; வணங் குறக; கிருத்ரிமம். 



பதாள்ளி = சசறு. 

பதாற்றுதல் = பதாடுத்தல். (அதன் கழுத்திசல காக் 

றகப ்பபான்றனத் பதாற்றி; ஈடு, 3.1.10.) 

பதாறு = பசு நிறர; இறடயர;் பதாழு; அடிறம. 

பதாறுவர ்= இறடயர.் 

பதாறுறவ = பசுவின் குழாம்; அடிறம. 

பதான்றம = பழறம. 

பதான்றமக்சகடு = ஸ்வபாவக்சகடு. 

பதான்று = பழறம. 

பதான்னீர ்= கடல். 

பதான்றன = இறலயினாற் பசய்த பாத்திரம்; ஹீநன். 

பதானிக்றக = ஆரப்்பாவம். 

சதாக்றக = முன்தாறன. (பபரிய திரு. 4.4.3.) 

சதாட்டி = அங்குசம்; கதவு. 

சதாடகம் = தாமறர. சதாடி ஓரிராகம். 

சதாடு = புஷ்பம்; இதழ்; கரண்ா பரணம். 

சதாண்டல் = ஊற்று. 



சதாணி = மரக்கலம்; பதப்பம்; மதிள்; நீர;் சரவதி; 

அம்பு. 

சதாத வத்தி = பதௌதவஸ்த்ரம்; (சதாய்த்து 

உலரத்்தின வஸ்திரம்). (சதாதவத்தி தூமறறசயார:் 

பபரியாழ். 4. 8. 1.) 

சதாய்தல் = ஆராய்தல்; நறன தல்; மூழ்குதல். (வில்லி 

றுத்து பமல்லியல் சதாள் சதாய்ந்தாய்: 

திருபநடுந.் 13.) 

சதாரணம் = குரங்கு. 

சதால் = இலவு; யாறன; துருத்தி; சதாற்பலறக; 

வாரத்்றத; புகழ்; அழகு; மூங்கில். 

சதால்வி = சதாற்றக. 

சதாழி = பசவிலி; பாங்கி; அரக்கு. 

சதாள் = புயம்; பதாறள; றக. 

சதாள் தீண்டி = பதாடரந்்து பற்றுவது. 

சதாள்படிபகாள்ளுறக = சுறம எடுக்கிறவன் 

சுறமறயத் சதாளிசல படிய றவத்துக் பகாள்றக; படி 

பகாள்றக படிய றவத்துக் பகாள்றக. (சதாறளப்படி 

யாகக ்பகாள்ளுறக; அதா வது ஒன்றன்சம பலான் 

றாக ஏறுறக. கீழ் நின்ற நிறலறயயறமத்து சமசல 

சதாள்படி பகாள்கிறார ்:ஈடு, 1.1.1.) 



சதாள் மாற்றுறக = சுறமறய ஒரு சதாளிலிருந்து மற் 

பறாரு சதாளுக்கு மாற்றுறக. 

சதாளாமணி = துறளயாதமணி. (சதாளா மணிச ்

சுடறர: பபரியதிரும. 10.11.9.) 

சதாளி = அரக்கு; சடாலி; சதாளிப்ர சதாளியாய் 

ஒழுங்றகச ்பசால்லுகிறது. 

சதாற்புறர = சமபலழ. 

சதாற்றத்திசல = முதலிசல. 

சதாற்றம் = அவதாரம்; அழகு; மிகுதி; வலி; புகழ்; 

விளக் கம்; ப்ரகாசம்; கானல். 

சதாற்றரவு = ஆரம்பம். 

சதாற்றல் = பிறப்பு; சதான்றல்; வலி; சதாற்றல்; 

சதாறக; பதாங்கல்; வரால்; சுற்றால். 

சதாற்றி = முதலாக, நக்கு, கயார'் ஒருவன் 

சதாறி = சசாறு. 

சதான்றல் = ராஜா; மூத்சதான்; பிள்றள; அழகு; 

ஸ்வாமி; நாயகன்; முல்றல நிலத் தறலவன். 

சதான்றி = பசங்காந்தள்; பநல்லி; உதிரம். 

சதான்றிகர ்= வணிகர.் 

சதான்றுதல் = ப்ரகாசித்தல். 



சதாஷம் = குற்றம். 

நக்கரிக்றக = நகருறக. 

நக்கல் = நறக: (சிரிப்பு); உண் டல். 

நக்கன் = நக்நன்; (ஆறடயிலி); ருத்ரன்; அருகன்; நரி. 

நக்குண்டார ்நாபவழார ்= நக்கு நக்றகயாய், 

அற்பமாய். அற்பன் ஒருவனுறடய 

றகயிசலவாங்கியுண்டவர,் நாபவழார-்ஒன்றுஞ் 

பசால்லமாட்டார.் 

நகடு = வியாதி; சசாறப; சதசல்; சபகணிப்பு; 

அதாவது றவவரண்்ய ம்: நிறசவறு பாடு. (மண் தின்னு 

வந்த நகடு சபாலன்றிசற: ஈடு, 6.2.ப்ர.) 

நகம் = மறல; மரம்; உகிர.் 

நகல் = சிரிப்பு. மகிழ்சச்ி; பரிஹாஸம். 

நகில் = முறல. 

நகுறக = நப்பளிக்றக; சிரிக்றக. 

நகுதல் = சிரித்தல்; ஒழிதல். 

நறக = தந்தபந்தி; (பல்வரிறச); / நறக; சிரிப்பு; ஒளி; 

ஆலத்தி; இறடசச்ி. 

நங்கு = பரிஹாஸம். 

நங்குமம் = சீனிக் கலப்றப. 



நங்றக = பூரற்ண (பபண்களிற் சிறந்தவள்.) 

நசச்ு = நஞ்சு. 

நசச்ுப ்பூண்டு = நசச்ான பூண்டு. 

நசச்ுவறன = நஞ்றசயுறடத் தானவறன. 

நசச்ுவார ்= ஆறசப்படுவார.் 

நறச = ஆறச. 

நட்டபாறஷ = பண்விசசஷம். 

நட்டம் = நடு. 

நட்பாக = ஸ்வபாவமாக. 

நட்பு = ஸ்சநஹம். 

நடம் = நடனம்; கூத்து. 

நடமாட்டம் = கூத்தாட்டம். 

நடறல = நுடக்கம்; வஞ்சறன; பபாய்; சநாய்; 

கூத்தாடு றக; துக்கம். 

நடறவ = வழி. 

நடாவுதல் = பசலுத்துதல்.(இரு ளார ்விறனபகடச ்

பசங் சகானடவுதிர;் திருவிருத். 33.) 

நடு = மருங்கு; மத்தியம். 



நடுதல் = ஸ்தாபித்தல். 

நடுவிற்பபருங்குடி = பாகவதாள். 

நறட = சந்த ஸ்; ஸ்வபாவம்; கூத்து; ஒழுக்கம்; 

பசல்வம்; வழி நடக்றக; பரிக்றக; நடத்துறண. 

நறடபகாள்றக. அவ்யாபாரம்; 

(பசய்வறதவிட்டுவிடுறக.) 

நறடச ்சக்கிரவத்து = நடத் றதக்கு விருதூதுறக. 

நண்ணுறக = கிட்டுறக,  

நண்ணுதல் = அறணதல். 

நணுங்குறக = மதுரமாகப ்பாடுறக; பநருங்கிக் 

கலக்றக. 

நதி = ஆறு; வணக்கம். 

நந்தர ்= இறடயர,்  

நந்தல் = ஆக்கம்; சகடு. 

நந்தனம் = சங்கு. 

நந்தி = சிவன்; விருஷபம். 

நந்து = நத்றத; சங்கம். 

நந்துதல் = பகடுதல்; அவிதல். (நந்தா விளக்சக: 

பபரிய திரு. 3. 8.1.) 



நந்றத = கபிறலப்பசு; பிரதறம; ஷஷ்டி; ஏகாதசி 

திதிகள். 

நப்பிளிக்றக = சிரிக்றக. 

நம் = வணக்கம். 

நம்பி = பூரண்ன்; மிடுக்கு உறடயவன். 

நம்புதல் = விஸ்வ சித்தல்; ஆறசப்படல். (நம்பி சனன் 

பிறர ்நன்பபாருள் தன்றனயும்: கண்ணினுண். 5.) 

நம்மன் = பூதங்கள். (நம்மன் சபால வீழ்த்தமுக்கும் 

நாட்டுளபாவபமலாம்: பபரியாழ். 5.4.3.) 

நமன்று = சஸவித்து. (வான வர ்வானவர ்

சகாசனாடும் நமன்பறழுந ்திருசவங்க டம்; திருவாய். 

3.3.7.). 

நமஸ்க்காரமாமித்தறன = அவத்ய மாமித்தறன; 

(குற்றம்). (இது இழிவுக் குறிப்பு; பிராட்டி றயப ்பிரிந்து 

பபருமாள் துன்புற்றிருந்தால் அவ 149 னது 

ப்ரணயித்வத்துக்கு (காதலுறடறமக்கு) நமஸ் 

காரமாமத்தறன பயன்றால் அத்தறகய 

ப்ரணயித்வம் குணமன்று; குற்றசம பயனக் 

குறிக்குமன்சறா. 

நமுக = உருக; குறழய. (இறண முறல நமுக: 

திருவாய். 9. 9. 3.) 

நமுகுறக = உருகுறக; குறழறக. 

நறமறக = கிரகிக்றக. 



நறம = ஒளி; தினவு. 

நறமத்தல் = தினபவடுத்தல். 

நறமப்பு = தினவு. 

நயக்றக = ஆறசப்படுறக. 

நயம் = சப்தாதி விஷயம்; இன்பம்; நியாயம்; நன்றி; 

விருப்பம்; ஆதரம். 

நயசவன் = ஆறசப்பசடன். (நயசவன் பிறர ்

பபாருறள: 1-ஆம் திருவந.் 64.) 

நரகம் = ஸம்ஸாரம்; (நந்தா நரகத்தழுந்தாவறக: 

பபரிய திரு. 11.8.9.) யமன் தண் டல்; அகலுறக. 

(எம்பபரு மாறன யநுபவிப்பதற்குத் 

தமக்குத்தகுதியில்றல பயன அசயாக்யதாது 

ஸந்தானம் பசய்து அகலுறகறய சபாய்ப ்சபாய் 

பவந்நர கிற் பூவிசயல்" (பபரிய திருவந.் 40.) எனக ்

பகாடிய நரகமாக நம்மாழ் வார ்அருளிச ்பசய்திருப ்

பது பகாண்டு நரகம் என்ப தற்கு அகலுறக பபாருளா 

கக ்கூறப்பட்டது.) பசய் மாநு ஸந்யன 

நரம்பு = தந்திரி; நாடி. (வீறண முதலியவற்றின் 

தந்திக் கம்பி.) 

நரசமதம் = யுத்தம். 

நரறல = கடல். 

நறர = பவள்றள மயிர;் ஜறர; (மூப்பு). 



நறரதிறரமாறி = பயளவனத் றதயறடந்து. 

நல்கல் = பகாடுத்தல்; பறடத் தல். (நல்கித்தான் காத் 

தளிக்கும்: திருவாய். 1.4. 5.) 

நல்குதிசரா = இறுமாந்திருப்பதாகச ்பசான்னபடி. 

(ஒரு வாய்ச ்பசால் நன்னீல மகன்றில்காள் நல்குதிசரா 

நல்கீசரா : திருவாய். 1.4.4.) (இங்கு நீலமகன்றில்கள் 

தறலவனான கண்ணசனாசட உருவத்தால் 

மாத்திரமின் றிச ்பசயலாலும் ஒத்து இறுமாந்து 

மறுத்துவிட ்டது சபால நல்குதிசரா நல்கீசரா எனக ்

சகட்ட நயம் பதரிவித்தபடி.) 

நல்விறன = ஸுக்ருதம். 

நலங்குறக = முசுங்குறக,  

நலம் = பக்தி; சயாக்யறத; ஸ்சநஹம்; குணம்; 

ப்ராணன்; அழகு; பூரத்்தி. 

நலிவு = நாசம்; துன்பம். 

நவம் = கூற்று; புதுறம; பூமி; பாம்பு; பழறம; 

சகண்றம; பதாண்டு; காரக்ாலம். 

நவியம் = சகாடாலி; மழு; புதுறம. 

நவிலுறக = பரிசயம் பண் ணுறக; பசால்லுறக; நண் 

ணுறக; வளரக்்றக; பாடுறக. (திருவிருத். 50.) நவின்று 

பசால்லி. 

நறவ = குற்றம்; துக்கம். 



நள் = நடுவு; பசறிவு; இருள்; நட்புக்பகாள்ளல்; 

சப்தானு காரம். 

நள்ளி = பபண்ணண்டு. 

நள்ளிருள் = நடுவான இருள்; சப்தானுகாரம். 

நள்ளு = பசறிவு. 

நள்ளுறக = கிட்டுறக; பசறிறக. 

நள்சளன் = கிட்சடன். 

நள்றள = பசறிவு. 

நளம் = அகில்; சிங்கம். 

நளிர ்= குளிர;் பவறுப்பு; பசறிவு; பபருறம; குளிரச்ச்ி; 

நடுக்கம். 

நற்குறற = ஒத்தார ்இல்லாறம. நற்சகடு = 
ஸ்வபாவக்சகடு; நன் றமயினாலாயசகடு; பவள் ளக ்

சகடு சபான்றறவ. 

நறவு = பபால்லாங்குகள்; சபாக்யறத; சதன். 

நறு = வாணியம்; அவிவிசவகம்; வட்டானித்தனம்; 

றதரியம்; க்ஷத்ரறத. 

நறுமுறுறக = பபாறாறம; சப ்தானுகாரம்; 

ஒலிக்குறிப்பு. 

நறுநாற்றம் = ஸுகந்தம். 



நறற = சதன். 

நன்கு = மிகுதி. 50 

நன்பகல் = உசச்ிக ்காலம். 

நன்பு = நன்றம; பசவ்றவயாக. (நன்புருகி ஞானச ்

சுடர ்விளக்சகற்றிசனன்: 2-ஆம் திருவந.் 1.) 

நன்மாடக்கூட்டம் = வித்வான் கள் திரளும் சதசம். 

நன்றம = சயாக்யறத; நலம்; சீரற்ம. 

நன்றன = உபகாரம். 

நனம் = மிகுதி. 

நனவு = பதளிவு; இயலுறக; நடத்துறக; ஞாநம்; 

ஆத்மா. 

நனி = மிகுதி; பசறிவு; பபருறம. 

நறன = மது; கள்; பூபமாட்டு. 

நா = நாக்கு. 

நாக்கு நீளுதல் = அளவு கடந்து சபசுதல்; 

அதிகமாய்விரும்பு தல். (நாக்கு நீள்வன் ஞானமில்றல. 

திருவாய். 4.7.6.) 

நாக்குவறளக்றக = தூஷிக்றக,  

நாகப்பூ = நாக சகசரம். 



நாகம் = ஸ்வரக்்கம்; ஆகாசம்; அனந்தன்; 

நாகவிருக்ஷம்; சுரபுன்றன. 

நாகரிகர ்= நாகரிக முள்ளவர;் விதக்த்தர;் சாமரத்்திய 

முள்ளவர.் 

நாறச = ஆசாரய்ன். 

நாஞ்சில் = கலப்றப. 

நாட்டம் = வாள்; கண்; ஆடல்; திருஷ்டி. 

நாட்டுதல் = ஸ்தாபித்தல். 

நாட்பூ = அப்சபாதலரந்்தபூ. 

நாட = ஆசர்யிக்க,  

நாடல் = சதடல். 

நாசடாடி = நாட்டிசல உண்டா யிருப்பது. 

நாண் = அபிமானித் திருக்றக; இல்லாதது பசால்றக; 

குற்றம்; சாவடி. 

நாண்றம = குற்றம்; இல்லாத றதச ்பசால்றக. 

நாணம் = லஜ்றஜ. 

நாணி = துரற்க. 

நாணுறக = லஜ்ஜிக்றக. 

நாத்தி = நாத்தனார.் 



நாப்பிடிபகாண்ட = கவ்வின. 

நாம = ப்ரஸித்தி; பபருறம. (இது வட பசால்.) 

நாமகள் = சரஸ்வ தி. 

நாமங்றக = சரஸ்வதி. 

நாமம் = பபருறம; நாமம். 

நாயகப்பத்தி = நடுப்பத்தி. 

நாயகம் = நடு; நாயக்கல். 

நாயடியிட்டாப்சபாசல = மிருதுவாக. 

நாயன் = ஸ்வாமி; பரத்்தா. 

நாயிறுபாடு = அ ஸ் த மன சவறள; 

உதயசவறள.(ஈடு, 6.7.3.) 

நாராயணசகாவலர ்= யாதவரக்ள். 

நாலத்தடம் = நாலாய்ச ்சுற்று றடத்தாய் 

இருக்குமிடம். 

நாலவம் = சபபரண். 

நாலி = முத்து; விலங்கின் நடுவிற் சங்கிலி; மறட. 

நாலிரண்டுபண்றண = நாலிரண்டு சபறர; 

நாலிரண்டு ப்ரகாரம். 



நாவல் = நாவல்; அறற என பஜயித்தவன் கூறும் 

பசால். 

நாவலரக்ள் = வாக்மிகள்; வி த்வாம்சர.் 

நாவி = ஜபாதி கரம்ம். 

நாழ் = சமனாணிப்பு, குற்றம், இல்லாதறதச ்

பசால்லுறக; அபிமானம். 

நாழல் = நுலிநீ; மாதவி; வ்ருக்ஷ விசசஷம்;  

நாள் = தூய்றம; நக்ஷத்திரம்; ஆயுசு. 

நாளம் = தண்டு. 

நாளி = நாய்; கள். 

நான் = அபிமானம். 

நான்று = நாள் 

நானம் = நறுநாற்றம்; மஞ்சள்; நாவி; பரிமளம்; 

ஞாநம்; பிசச்ி; கருமுகி;  

நானகம் = குதிறர. 

நானமர ்= நாவி. 

நிக்ருதி = வஞ்சறன; சதாற்றரவு. 

நிகர ்= ஒப்பு. 

நிகழ்தல் = வரத்்தித்தல். 



நிசச்ல் = நித்தியம். 

நிசாசரர ்= இராக்கதர.் 

நிசிதம் = கூரற்ம. 

நிணம் = மாம்சம். 

நியாயம் = ப்ரகாரம்; சத்தியம். 

நிரவ்்ருதி = சுகம். 

நிரவ்ிஷயப்ரமம் = விஷயமில்லா சத இருக்க 

பிரமிக்றக. சுக்தியிசல ரஜத புத்திப ்பண்ணுறக; 

நிரதிஷ்டான ப்ரமம்: நிராலம்பமான ப்ரமம். 

நிரந்வய விநாசம் = சந்தான நாசம். 

நிரம்பா பமன்பசால் = மழறலச ்பசால்,  

நிராசச்ிரயம் = நிராலம்பம். 

நிருமித்தல் = நிரூபித்தல்; பறட த்தல். 

நிறர = சமூஹம்; காலித்திரள். 

நிலத்தலம் = முத்து. 

நிலப்பண்பு = நிலஸ்வபாவம். 

நிலம் = பூமி; தனம். 

நிலமிகுதி = பூஸாரம். 



நிலவர ்= ஞாதாக்கள்,  

நிலா = சந்திரிறக; கறல. 

நிறல = ஸ்வபாவம்; நிஷ்ட்றட. 

நிறலக்குத்துறக = இருந்த ஸ்தானத்றத அறிறக. 

நிறலக்குத்தி = நிறலறயக ்குறிப்பது. 

நிறலறம = ஸ்திதி; ஸ்வபாவம். பவா-பவள்ளாறு. 

(நடு நாட ்டிற் பசல்லுபமாரு நதி.) 

நிழல்தல் = நிறங்பகாடுத்தல்; நடத்துதல்; அழகு பசய் 

தல். 

நிறம்பபறுறக = அதிசயம் பபறுறக. 

நிறபமழ = நிறமறிய. 

நிறற = பூரத்்தி; நிறறவு; மிகுதி; சீரற்ம; அடக்கம். 

நிறறநிறற = நிறறத்தறத நிறறக்றக. 

நிறறவு = அடக்கம்; பூரத்்தி. 

நின் = உனது. 

நிறனதல் = கலத்தல்; கருதுதல். கூடுதல். 

நீசர ்= நீசர;் நீசராவது அறிவிசலார.் (பநடுந்தறகறய 

நிறனயாதார ்நீசரத்ாசம: பபரிய திரு. 11.7.8.) 

நீத்தல் = கடத்தல்; விடுதல். 



நீத்து = நீக்கிவிட்டு. 

நீதி = வழி நடப்பு; ஸ்வபாவம்; ஒழுக்கம்; ஆசாரம்;  

நீதிவானம் = பரமபதம். 

நீர ்= ஜலம்; நீரற்ம; ஸ்வ பாவம். 

நீரக்்களிப்பு = றசத்யம்: குளிரச்ச்ி 

நீரச்ப்சழும்பு = பாசிபூக்றக. 

நீராம்படி = உருகும்படி. 

நீருக்கப்பள்ள நாலியான் = நீர ்பாயும்படியான பள்ள 

மறட. 

நீசரறு = தாகம். 

நீற்கண்டன் = நீலகண்டன். 

நீறன் = ருத்ரன். 

நீறாடி = ருத்ரன். (நீறாடி தான் காணமாட்டாத: நான் 

முகன், 27.) 

நுகரத்ல் = பருகல்; உண்ட ல்; அநுபவித்தல். 

நுடங்க = நுடக்கமாவது மயக ்கம்; சங்சகாசம்; 

துவட்சி. 

நுண் = உள்புகுறக. 

நுண்றம = ஸூக்்ஷமதா; றவல க்ஷண்யம். 



நுணுக்கம் = ஸூக்்ஷமம்; றவலக்ஷண்யம். 

நுதல் = பநற்றி. 

நுதலி = கருதி; சங்கற்பித்து; உண்டாக்கி,  

நுடிநுமிட்டா = உங்கள் உங்க ளுக்கு இஷ்ட்மான. 

நுவலுதல் = பசால்லுதல். 

நுளம்பு = ஒரு பகாசு விசசஷம். 

நுனி = கூரற்ம; முறன. 

நுனியட்டம் = சாபல்யம். 

நுனியாறக = சஸநாக்ரவரத்்தி யாறக; 

முன்னணியிலிருப் பவனாறக. 

நூல் = சாஸ்த்ரம்; ஸுக்ஷமம்; அற்பம். நூபலன்று 

நூலிறழ யாய், அத்தாசல ஸூக்்ஷ மத்றதச ்

பசால்லிற்று. நூல் பிடித்துப ்பரிமாறுறக. 

பசவ்றவயாக நூற்கப் பண்ணுறக; சங்கற்பிக்றக. 

(நூல் பிடித்து ஒழுங்கு படுத்துவதுசபாலசவ நூல் 

(சாஸ்திரம்) பிடித்து அதிற் கூறிய பநறி (ஸாதநம்) யில் 

ஒழுங்காகப் பயிலுறக; என்பசத சுறவப்பபாருள்: ஈடு, 

4.7.9.) 

நூற்று = மந்தரித்து. 

பநக்கு = பநகிழ்ந்து; சிதில மாய்,  

பநஞ்சறவு = ப்ரணய சகாபம். 



பநஞ்சாறல் = துக்கம்; விசாரம்; மநக்கிசலசம்,  

பநஞ்சுளுக்கி = வித்தனாய்; ஈடு பட்டு. 

பநடுங்றக நீட்டாக = அதிகதூரமாக. 

பநடும்பறக தற்பசய்யப்சபாம்தன்றனச ்= 
சரிப்படுத்திக ்பகாண்டால் பறக தாசனசபாம்;  

தற்பசய்ய = தான் பசய்தறதச ்பசய்ய; தற்பசய்ய = 
தன்றன நல மாகப ்பண்ணிக் பகாண் டால்; சபாம் = 
தாசன பகட் டுப்சபாம்,  

பநடுமால் = மிக்க வ்யாகுலன்; சரவ்ாதிகன். 

பநதி = பசல்வம்; முத்து. 

பநய்த்தல் = ஸ்நிக்த்தமாறக; பளபளப்பு. 

பநய்த்து = பளபளத்து; சாகசக்யமாய். 

பநய்தல் = ஆம்பல்; அல்லி. 

பநய்திணுங்கினாப்சபாசல = பநய் 

திக்கினாப்சபாசல. 

பநய்றம = கூரற்ம; மிகுதி. 

பநய்யாடல் = எண்பணய் விறள யாட்டு. 

(திருவிழாக்களி லாடும் மங்கள ஸ்நாநம்; அந்த 

ப்ரீதிக்குப ்சபாக்கு விட்டு பநய்யாடல் சபாற் 

றிக்பகாண்டு திரியுமா சபாசல: திருப்பா, 4. வியா.) 



பநய்யுண்ணி = பநய் உண்ணும் ஸ்வபாவமுள்ளவன். 

பநருத்தம் = ககுத்து. 

பநருநல் = சநற்று. 

பநவு = அடக்கம். 

பநளிறக = வாயு ஸ்புரிக்றக; வணக்கம்; நிரப்ந்தம். 

பநற்பசய்யப ்புற்சறயும் = பநல் பயிரிடப ்புல்சதயும். 

பநற்பறிமாறுறக = பநல் தூற்றுறக,  

பநற்றி = ப்ரயாஸம். (பநற்றி அற்பமாய்ப ்பலம் 

கனக்கப ்பபறுவதிசற: ஈடு. 9.1.4.) 

பநற்றிக்றக = முறனத் தூசி; (இவற்றுக்பகல்லாம் 

நாம் பநற்றிக்றக யன்சறா ?: ஈடு, 7.7.7.) 

பநறி = ஒழுக்கம்; ஸ்வபாவம்; மாரக்்கம். 

பநறிறம = சசஷ சசஷிபாவ முறறறம. 

பநறியாசல = சசஷித்வ முறறயாசல,  

பநறற = மிகுதி; சீ; சநர.் 

பநன்பமலி = பநல்லிசல றவத் துத் பதறிப்பது; ஒரு 

பறட வீட்டின் பபயர.் 

பநன்னல் = சநற்று. 

பநன்சநற்று = முதல் நாள். 



சநசம் = கறடகயிறு. 

சநயம் = ஸ சநஹம்; பக்தி; இனிறம; ஸ்மரணம். 

சநர ்= ஒப்பு; நிறறவு; வாய்ப்பு; ஸுக்்ஷமம்; பபாழுது; 

மிகுதி; பசவ்றவ. 

சநரற்க = ஸூக்்ஷமம். சநரச்காடு 

சநர ்= ஸாக்ஷாத் சநராக. 

சநரத்்தரவு = பசல்லுஞ் சீட்டு; விசுத்தி ஓறல. 

சநரத்ல் = பசால்லல். 

சநரந்்த = எதிரிட்ட. 

சநர ்நிற்றக = சநராக நிற்றக; நடத்துறக,  

சநரப்்பம் = குடிறம; சநரத்்தி. 

சநரப்டுறக = பசால்லப்படுறக,  

சநரப்ாடு = அயத்தினமாக வந்த லாபம்; அயத்நமாக 

முயற்சியின்றி. 

சநரற்ம = றவலக்ஷண்யம். 

சநரானா = யதாரத்்தமான. 

சநரிய காதல் = ஸூ க்்ஷ ம மான அன்பு. 

சநருறக = தகுதி; பமல்லியது; பதாழில்; ஸூக்்ஷமம்; 

கிட ்டுறக; அத்யவஸிக்றக. ஸம்ஹரிக்றக. 



றநறக = சிதிலமாறக. 

றநயாயிகர ்= சஷாடச பதாரத்்த வாதிகள். (நியாய 

சாஸ் திரத்தில் ப்ரமாணங்கள் நான்கும், ப்ரசமயங்கள் 

பன்னிரண்டுமாகப் பதி னாறு பபாருள்கள் விளக்கப ்

படுதலின் றநயாயிகறர சஷாடச பதாரத்்த வாதி கள் 

என்றார.்) 

றநவளம் = கான விசசஷம்; றந-சகட்டவரக்றள 

றநயப ்பண்ணும், வளம்-அழகுறடய பண். 

(றநவளபமான் றாராயா; திருபநடுந ்22. நட்ட 

பாறஷறய றநவள பமன் கிறது.) 

பநாக்பகன = சீக்கிரமாக. (பநாக்பகனக் கண்ணன் 

கழல்கள் நிறன மிசனா; திருவாய். 4.1.3.) 

பநாடிக்றக = அறழக்றக; (பநஞ்றசத் தன் 

பக்கலிசல பநாடித்துக்பகாண்டு; ஈடு, 5.3.7.) 

பசால்றக; அறழக்கிற ஸங்சகதம். 

பநாடிதல் = பசால்லல். 

பநாய்ப்பம் = ஸூக்்ஷமம். ஸா மரத்்தியம். (கறடந்த 

பநாய்ப்பம். திருப்பா 30. வியா.) 

பநாய்ப்பு = பநாய்றம; எளிறம. 

பநாழுந்த = பசாருக; சகாக்க. 

சநாக்குறக = ரக்ஷிக்றக; பாரக் ்றக. 

சநாய் = வ்யாதி; மசனாவ்யாதி. 



சநாவாது = ஸாதநா நுஷ்ட்டானம் பண்ணாது. 

சநான்றம = வலிறம. 

சநான்பியர ்= அஸதஸ் நவர;் பவளிவருவதற்கு 

அருகறத யற்றமவர;் சமணவிரதிகள். 

சநான்பு = ஸாதநம்; ஸாதநா நுஷ்ட்டானம்; பூரவ் 

ஜன்ம க்ருத ஸுக்ருதம். 

பக்குறக = பசால்லுறக; கூப்பிடுறக. 

பகடு = எருது; யாறன; வலிறம. 

பகர ்= ஒளி; காந்தி; கதிர;் விளங்கல். 

பகரற்க = விளங்குறக; ஸஞ்சரிக்றக. 

பகருறக = பசால்றக. 

பகலிருக்றக = கிருஹாத் பஹி: வீட்டிற்கு பவளிசய; 

ஓலக் கம்; (திருக்கடித்தானத் றதப ்பகலிருக்றக 

மாத்திர மாகக் பகாண்டு: ஈடு, 8.6.4.) ஏகாந்தஸ்த லம். 

(அவருந்தாமுமாகப ்பகலி லிருக்றகயிசல சபாயி 

ருந்து: திருவிருத். 99.) 

பகசலான் = ஸூரய்ன். 

பகவர ்= ஸந்நியாஸிகள்; குண நிஷ்டர.் 

பகழி = அம்பு. 



பகுவாய் = காளவாய்; அகல மானவாய். 

(பகுவாய்வன் சபய்: பபரிய திரு. 6.5.6.) 

பறகத்பதாறட = பரபாகம்; பல நிறக ்கலப்பு. 

பங்கம் = ஒடிறக; பரிபவம். 

பங்களப்பறட = அஸாரமான- கூட்டுப்பறட. 

(பங்களப் பறடபகாண்டு தனிவீரஞ் பசய்வாறர: ஈடு. 

6.6.1.) 

பங்களம் = கூளம். 

பங்கன் = நாயகன்; காதி. 

பங்கி = மயிர.் 

பங்கு = நிரவ்ாஹம்; பாகம்; {. பநாண்டி. 

பசற்சப ்பசுந்சதவர ்= கலப்பற்ற பரசதவறத. 

பசற்ச = உபஹாரம்; உலுப்றப,  

பசற்சப்படாம் = பசற்சயிட்ட புறடறவ. 

பசறல = றவவரண்்ய ம்; நிற சவறுபாடு. 

பசறளக ்கலம் = பசற்சக்கலம்; சுடாத மட்பாண்டம்; 

(பச றளக ்கலம் பநரித்தாற் சபாசல: ஈடு. 7. 4. 5.) 

பசிக்கிராஹம் = பசிக்சகாபம். 



பசுங்கூட்டு = பசுறமயிசல கூட் டினகூட்டு; 

வாஸறனக ்கலறவ; நவீன ஸம்சயா கம்; 

(புதுக்கலறவ.) 

பசுந்துவல் = றவவரண்்ய ம்; நிற சவறுபாடு. 

பசுறம = பசவ்வி; பசற்ச. 

பறச = பிசின்; பற்று; பக்தி. 

பஞ்சசயனம் = அழகு; குளிரச்ச்ி; பரிமளம்; 

மிருதுத்வம்; பவண்றம என்னும் ஐந்து தன்றம 

பகாண்ட படுக்றக. 

பஞ்சவன் = பாண்டியன். 

பஞ்சுபகாட்டான் வாசல் = ஆரய் படாள் வாயில்;  

பட்டம் = லலாட பூஷணம். 

பட்டன் = கற்றறிந்தவன்; பபரி யாழ்வார.் 

பட்டினம் = பட்டிணம். (கடற்கறரயில் பல தீவு 

பண்டங்கள் விற்கும் ஊர.்) 

பட்றடப ்பபாதிசசாறு = கமுகம் பட்றடயிசல கட்டின 

பபாதி. சசாறு; பபாதிந்த மறறந்த. 

படப்றப = நீர ்நிலம்; சதாப்பு; பகாடிக்கால். 

படர ்= தூறு; விஸ்தாரம். 

படரக்்றக = ப்ரதம புருஷன்; மூன்றாமிடம். 



படலிறக = பூங்குடறல. 

படவடிக்க = ஸ்வவசமாக்கு வதற்காக ஹிம்ஸிக்க. 

படாக்கள் = குட்டிக்களர.் 

படாறக = உபகிராமம். 

படி = பூமி; ப்ரகாரம்; முடி; ஸ்வபாவம்; ஒப்பு; அழகு; 

படிறக; சதஹம். 

படிகால் = தறலமுறற. 

படிறக = அவஹாகிக்றக; படிந ்திருக்றக. 

படிசாத்தினாப்சபாசல = முத்துப ்படி; வஜ்ரப்படி 

சாற்றினாப ்சபாசல திருவாபரணம் சாத்துறக; 

அதுசபாசல. 

படித்பதாட்டில் = பண்ணுகிற பதாட்டில். 

படிமா = ஸாத்ருசய்ம்; உபமா நம். 

படிசயாடுறக = ஜீவனம் பண்ணும்படி பசய்றக. 

படிறன் = சசாரன். 

படிறு = தீம்பு. 

படு = படுறக; பட்டுப ்சபாறக; ஆழம். 

படுக்றக = படுக்றக; சயநிக்றக,  

படுக்றகப்பற்று = சீதனம்; அந்தப்புரம். 



படுகாடு = பவட்டி விழுந்த காடு. 

படுகாடு கிடக்றக = யுத்த பூமி யிசல பட்டு கிடக்றக; 

அவசமாகக ்கிடக்றக. (படுகாடு கிடப்ப: பபரி யாழ்: 3. 

6. 8.) 

படுகுறலப ்படுறக = குறலயிசல யடி பட்டு விழுறக. 

(அந ்தஸ்வாதந்த்ரியம் பபாறுக்க மாட்டாசம 

படுகுறலப ்பட்டாற் சபாசல: 3.3.1.) 

படுபகாறல = குறலபட்டு விழும் படி பகால்லுறக; 

சகாரக் பகாறல. 

படுபாடர ்= கிருஹித கிராஹிகள் (பிடிவாதக்காரர)்; 

(படுபாடரான உங்களுக்கு நான் எத்றதச ்பசால்வது: 

ஈடு. 5. 6.4.) பறட = சசறன; ஆயுதம்; கலப ்றப; 

பரிகரம்; வாள். 

பறடக்குறி = சஸநா நிரூபணம். 

பறடயற்றன = கிட்டின வலியி ழந்தன.(விசராதித்த 

இந்தி ரியங்களும் உன் பக்கலிசல பறடயற்றன: ஈடு. 

2.7.9.) 

பறடயற = அதீனமாக; யுத்தம் இல்லாது ஒழிய. 

பறடயறுக்றக = யுத்தத்திசல 

யாயுதமில்லாசதயாக்குறக; வசப்படுத்துறக. 

பறடயாணி = உறரயாகணி; மசச்ம். 



பண் = அழகு; பஸௌம்யம்; (அறமவு); காநம் (இறச); 

றக சசாடு; வாஹநபரி ஷ்கிரிறய, (வாஹனத்றத 

யலங்கரிக்றக) (பபரிய திருவடிறயப்பண் பசய்து: 

ஈடு, 6. 2. ப்ர.) 

பண்டம் = பதாரத்்தம் (பபாருள்); தனம். (பண்ட 

மாம்பரம சசாதி; திருக்குறுந.் 11.) 

பண்டி = வயிறு; (பண்டிப ்பபரும்பதிறயயாக்கி: 2-

ஆம் திருவந ்14.) வண்டி. 

பண்ணான = நல்ல ப்ரகாரத்திலான. 

பண்றண = திரள்; இறடசச்சரி; சதாட்டம்; ப்ரகாரம்; 

தட றவ. (ஈடு. 9, 1.5.) 

பண்பு = ஸ்வபாவம்; சகாப்பு; இலவு; அகலம்; சீரற்ம; 

வரிறச. 

பண்றம = பபருறம; குளிரச்ச்ி. 

பணி = ஸ்வபாவம்; காரியம்; றகங்கரய்ம்; ஸரப்்பம்; 

ஆப ரணம்; ப்ரயாஸம்; (ஈடு, 6. 1.7.) சவறலப்பாடு. 

பணிக் பகாட்டில் = பாறன பண் ணுகிற கூடம். 

(அவரக்ள் தங்கின பணிக் பகாட்டி லிசல பசன்று;  

ஈடு, 9.1. 2.) 

பணிக் சகாயில் = கலங்கள் பண்ணுகிற சாறல. 

பணிறக = சஸவிக்றக. 



பணித்தல் பசய்யாதவரக்ள் = நியமிக்க 

மாட்டாதவரக்ள். 

பணிதல் = தாழ்தல்; பதாழுறக. 

பணிபடும் = வருத்தமுண்டாம். (சபாய்ப ்புகுருறக 

சாலப ்பணியாயிருக்கும்; ஈடு, 6. 1. 7.) 

பணிசபாந்திருக்றக = அதுசவ கவனமாய் இருக்றக. 

பணிமானம் = றகங்கரய்பூரத்்தி; பணி; றகங்கரய்ம், 

மானம் அளவிடுறக; பூரத்்தி பசய்றக. 

பணிபமாழி = காரய்சப்சால்; / றநசய்பாஷணம்; 

தாழ்ந்த பசாற்கள். 

பணியாக = அனுபவ சயாக்ய மாக. (கலம்பக 

மாறலறயப ்பணியாக: ஈடு.) 

பணிலம் = சங்கு; (பவற்றிப ்பணிலம் 

வாய்றவத்துகந ்தான் பண்டு: 3-ஆம் திரு வந.் 60.) 

பணிவறக = பசான்னப்ரகாரம். 

பணிவு = தாழ்வு. 

பறண = மூங்கில்; கிறளகள்; வாத்யம். றக; நீர ்

நிலம்; நீர;் முரசு. 

பறணயம் = வட்டி: ப்ரணசயந தத்தம்; அன்பளிப்பு; 

பகாதுறவ. 

பத்தம் = உணவு. 



பத்தல் = பதாட்டி; குழி. 

பத்திரம் = பசாட்றட, ஓரா பரணம்; (பவண்கலப் பத் 

திரங்கட்டி விறளயாடி; பபரி யாழ். 1. 9. 5.) ஓறல. 

பத்து = பக்தி. (பத்துறடயயடி யவரக்்பகளியவன்: 

திரு வாய். 1.3.1.) 

பத்றத = பற்றாதவன்; த்ருண ஸமன்; (புல்லியன்). 

பத்பதான்பதாம் பாறஷ = எதி லுஞ் சசராத புதுறம. 

(இரண்டிலும் வியாவிருத் தமாய் இது ஒரு பத்பதான் 

பதாம் பாறஷயாயிருந்த தீ: திருப்பா. 12. ஆறா. 

வியா.) 

பதகம் = பகாடுறம; பாதகம். (பதக முதறல 

வாய்ப்பட்ட களிறு; பபரியாழ். 2.1.9.) (பதகம் 

முட்டினவாசற: திருப்பா. 15. ஆறா. வியா.) 

பதஞ்பசய்றக = பக்குவமாக் குறக. 

பதண்பதண் = தவிக்றகக் குறிப்பு. (பதண்பதண் என் 

றானிசற: ஈடு, 1.10.6.) 

பதம் = சசாறு; வழி; கால்; பசவ்வி; இயல்பு. 

பதறல = கும்ப நிறர. (மாடங்க ளின்சமல் றவக்கும் 

கலச வரிறச.) (பதறலக்கசபாதத் பதானிமாடம்: 

பபரிய திரு. 3.8.) 

பதவி = பதவி; அதிசயம். 



பதவிய = மிருதுவான; உண்டாம்படியான. 

பதவியாய் = பதஸ்தனாய்; சநர ்வழியில் 

நிற்பவனாய். (பத வியாய்ப ்பாணியா னீசரற்று:-ஆம் 

திருவந.் 89.) 

பதற்றம் = கவரிக்றக; அவஸரப ்படுறக. 

பதறப்படாசம = நிறனவு தப ்பாசம. (பதறப்படாசம 

பழந்தாம்பாலாரத்்த உத ரம்; பபரியாழ் 1.2.9.) 

பதி = ஊர;் திருப்பதி. 

பதிகம் = பத்துப ்பாசுரங்கள் பகாண்ட பகுதி; 

பாயிரம். 

பதியம் = பாட்டு. (பன்னு திருப ்பாறவப ்பல்பதியம்; 

திருப ்பா. தனியன்.) 

பறதத்தல் = துடித்தல். 

பந்தார ்= சத்ருக்கள். 

பந்தம் = ப்ரதிஞ்றஞ; ப்ரபந்தம்; ஸம்பந்தம்; பற்று; 

கட்டு. (பந்தமறுப்பசதார ்மருந ்தும்: பபரியதிரு. 5.7.2.) 

பந்தர ்= நுறழயர;் மீன்பள்ளி. 

பந்தறன = வருத்தம். (பந்தறன தீரப்பல்லாண்டு: 

திருப ்பல். 6.) 

பயத்தல் = பபறுறக; பிள்றள பபறுறக; பலிக்றக. 



பயப்பு = றவவரண்்ய ம்; நிற சவறுபாடு. (பயப்பூரந் ்

தசவ: திருவாய். 5.3.2) 

பயறம = பபருறம; குளிரச்ச்ி. 

பயல் = பாகம்; குறிப்புசப்சால். (பயலான சபசச்ாசல 

சகட்க: திருபநடுந.் 21. வியா.) 

பயறல = றவவரண்்யம். 

பயன் = ப்ரசயாஜநம். 

பயிரப்்பு = றவவரண்்ய ம். ஒரு விஷயத்றதப ்

பற்றினால் விடாசத ஸ்சநஹித்தி ருக்றக. 

பயிலுறக = அப்யஸிக்றக; பநருங்குறக; 

வரத்்திக்றக; (தங்குறக.) 

பயிற்றவல்லார ்= அப்ய சிக்க வல்லார.் 

பயிற்றுதல் = அப்யஸிப்பிக்றக; (கற்பிக்றக); 
பழக்குறக. 

பயின்று = கிட்டி. 

பரமன் = தனக்கு சமலில்லாதவன். 

பரல் = பருக்றகக்கல். 

பரவுறக = பரம்புறக; பசால் லுறக; துதிக்றக. 

பரறவ = ஸமுத்ரம். 



பரறவ = ஸமூஹம்; பரப்பு; ஸமுத்ரம். 

பரஹிம்றச = அந்ய ஹிம்றச; சமலான ஹிம்றச. 

பராக்கடிக்றக = அந்ய பரறத. 

பரி = குதிறர; ஸிம்ஹம்; பசருக்கு; பக்ஷ பாதம்; 

பசலவு. 

பரிறக = ஒருவனுக்கு ஸஹாய மாறக; இரங்குறக; 

ஸ்சந ஹம் பசய்றக. 

பரிசல் = ப்ரத்துயபகாரம்; பச ்றச; வட்டி; கட்டிக் 

பகாள் றக. 

பரிசில் = பாரிசதாஷிகம்; (பவகு மதி). 

பரிசு = அழகு; பபருறம; ஒக் கம்; ப்ரகாரம்; 

ஸவபாவம். (பிள்றள பரிசிது பவன்றால்: பபரிய திரு. 

3.3.2.) 

பரிறச = சகடகம். 

பரிறஞ = ஊரப்்பபயர.் 

பரிதி = சூரய்ன். 

பரிப்பு = மசனாவ்யறத. 

பரிமா = குதிறர; வலி; ஸ்வ பாவம்; பள்ளி. 

பரிமாற்றம் = அநுபவம்; வியாபார விசசஷம். 

பரிய = தடித்த. 



பரிவு = பரியாய்; தனவிரயம்; ஸ்சநஹம்; பக்ஷபாதம்; 

துக்கம். 

பருகுறக = பானம் பண்ணுறக. 

பருங்கி = நசிப்பித்து; (பகான்று) 

(களிறீரக்்கின்றவறனப ்பருங்கி: பபரியாழ். 1.2.7.) 

பருங்குதல் = பகால்லுதல்; நிர ஸிக்றக. 

பருப்பதம் = பரவ்தம். 

பருவம் = வயசு. 

பசராடர ்= பிடித்தது விடாத தூரத்்தரக்ள்; மரக்்கட 

த்ருஷ்டிகள்; (குரங்குப ்பாரற்வயர.்) 

பசராக்ஷம் = அப்ரத்யக்ஷம். கட் புலனாகாதது. 

பல் = எயிறு. 

பல்கி = பஹுவாகி; விஸ்த்தாரமாகி. 

பல்லிபற்றுறக = பல்லிறயப ்சபாசல பிடித்துக ்

பகாள்ளுறக; பாலிபாய்றக; அதாவது தனித்தனிசய 

பாவிக் றக. பல்லிசல பட்டுத் பதறிக்றக அவதார ஸா 

மீப்யம். (இது கருத்துறர: புல் லிசல பட்டது உட்புக்கு 

அநுபவிக்க இயலாமல் பவளிசய பதறிப்பது சபால, 

நம்மாழ்வாருக்குக ்கிருணாவதார மணித்தாயி 

ருந்தும் அநுபவிக்க இய லாது சபாயிற்று என்றபடி. " 

றகக்பகட்டியது வாய்க் பகட்டவில்றல'' என்பது 

நிறனக்கத் தக்கது.) 



பலசதவர ்= பலசதவர;் நம்பி மூத்தபிரான். 

பலநிலம் = தளத்தின் சமல் தளம்; ஸ்திரீதனமான 

சீறம 

பலம் = மாம்சம். 

பலி = பூறஜ. 

பலிசு = வரத்்திக்றக; வளருறக; வட்டி. 

பவ்வம் = சமுத்ரம்; பருவகாலம். 

பவக்குவாம் = உண்டாம். 

பவம் = சம்சாரம். 

பவனம் = வாயு. 

பவன் = உற்பத்திக ்காலம். 

பவனான = உத்பவிக்கிற; உண்டாகா நிற்கிற. 

பவுண்டன் = பபௌண்ட்ரீகன். 

பவுழியன் = சசரன். (பஞ்சவன் பவுழியன் சசாழன்; 

பபரிய திரு.7.7.4.) 

பள்ளி = பாறளயக்காரர.் 

பள்ளிக்கலகம் = கீழ் மக்கள் கல ஹம். பள்ளிக் 

கலகத்தில் ஆண்டவறன மிஞ்சுமா சபாசல. 

பள்ளியந்துலாம் = குமரர ்தண்டிறக. 



பளப்பு = நடுக்கம். 

பளிங்கு = பதளிவு. 

பற்கவ்வுறக = சகாபத்தாசல உதடு கடிக்றக. 

பற்றாசு = சஹது. 

பற்றார ்= பற்றாரக்ள்; சத்ருக்கள். 

பற்றிலார ்= பற்றில்லாதவரக்ள்; அகிஞ்சநர.் 

பறறவ = பு; வண்டு. 

பறற = வாத்யம். 

பனி = குளிரச்ச்ி; ஹிமம்; நடுக்கம்; மழுங்கல்; மறழ. 

பனிக்றக = நடுங்குறக. 

பனிநீர ்= சமுத்திரம். 

பன்னிய = அதிகமாக. 

பன்னுதல் = ஆராய்தல்; பரம்புதல். 

பனுவல் = நூல்; (நூல் ஆவது சாஸ்த்ரம்.) 

பா = பதாரத்்தம்; பாபம்; பாட்டு; தூய்றம. 

பாகன் = ரக்ஷகன்; நிரவ்ாஹ கன்; ஸாரதி. 

பாகு = பாகன்; பாகன் பதாழில்; நிரவ்ாஹகன். 

பாகுறக = பரம்புறக. 



பாகுடம் = பசற்ச; உபஹாரம். 

பாங்கன் = சதாழன். 

பாங்கல் = அட்டாறல. 

பாங்கி = சதாழி. 

பாசம் = ஸங்கம்; ஆறச; கயிறு; ஸ்சநஹம். 

பாசறட = பசச்ிறல. 

பாசறவு = அழிவு; துக்கம்; பசுறம. 

பாசனம் = பாஜநம்; பாத்ரம். 

பாசு = பசுறம; ஸங்கம்; துக்கம்; ஸ்சநஹம்; நிற 

மழிவு; பத்து. 

பாசுரம் = வாக்யம். 

பாட்டம் பாட்டமாக = அடிக்கடி பயன்றபடி. 

பாடாற்றா = ஸஹிக்கமாட்டாத; துக்கத்றத 

சஹிக்காத. 

பாடாற்றுறக = பபாறுக்றக,  

பாடி = கிராமம். 

பாடி காப்பார ்= தறலயாரிகள். 

பாடு = இடம்; பக்கம்; ஈடுபாடும்; சமீபம்; துக்கம்; 

அசஹா ராத்ரம். 



பாடு காவல் = அருகு காவல். 

பாசடாடிக ்கிடத்தல் = துக்கித்து ஒசரயடியாகப ்

படுத்துக ்பகாண்டிருக்றக; ( ஈடு, 7. 2.6.) 

பாசடாடி = ஒருவாக்கப் படுத்துக ்பகாண்டிருக்றக; 

பாவலும் பள்ளியும்; பாழியும்; படுக ்61 றகயும் 

சசரக்்றகக்குப ்பபயர.் பாண் பாட்டு; பாணர.் 

பாண்டியனுக்குத்தார ்= சவப்பம் பூ. 

பாணர ்= கானம் பசய்சவார;் (இறசப்சபார)்; கடகர;் 

(இறணத்து றவப்சபார.்) 

பாணன் = பாடுவான்; திருக் குலத்தடியான். 

பாணனார ்= ஆசாரியன்; கடகர.் 

பாணி = தாளம்; த்வநி; வாத் யம். பாணிக்றக. 

விளம்பிக்றக; தாமஸிக்றக. 

பாணிசச்ி = காயிறக; பாடவல்லாள். 

பாத்தம் = விஷயம்; அநுபாவ் யம்; பறச; தரம். 

பாத்த பசற்சப்புடாம் = அஹங்காரம். 

பாத்திரிகிறசபாது = சந்தஸ்ஸு விசாரம் 

உண்டாகிறசபாது. 

பாத ஸம்வாதம் = அரத்்தாங்கி காரம்; இறசவு. 

பாது = வாத்து; பபாடி; காவல்; பங்கு. 



பாதுகாவல் = அந்தப்புரம். 

பாந்தள் = பபரும் பாம்பு. 

பாம்பு பசத்தது = அநுபாசதயம்; றகக்பகாள்ளத் 

தகாதது. 

பாய் = விஸ்தாரம். 

பாய்றக = தாவுறக; குதிக்றக. 

பாய்தல் = சீறிக ்காய்தல்; உறதக்றக; தள்ளுறக. 

பாயல் = உறக்கம்; படுக்றக. கறத 

பார ்= பூமி; இடம்; காடிந்யம்; நத்தம்; விஷயம். 

பாரக்்கவன் = குசவன். 

பாரற்வ = பக்ஷிக்ரஹண ஸாதந பு; மிருகக்ர ஹண 

ஸாதந மிருகம். (பறறவ மிருகங்கறளப் பிடிப்பதற்கு 

உபசயாகப்படும் பறறவ யும், மிருகமும்.) 

பாரசி நாள் = த்வாதசி. 

பாரிக்றக = பரப்புறக; மசனா ரதிக்றக. 

பாரித்துக்பகாண்டு = ஏற்கசவ சகாலிக்பகாண்டு. 

பாரிப்பு = அலப்ய லாபமசநா ரதம்; பபறாப ்சபறு 

பபற மசநாரதிக்றக. 

பாரி மாண்டில்யம் = பரமாணு. 



பால் = இடம்; பாகம்; ஸ்வபா வம்; இயல்பு; நியாயம்: 

ஸமீபம்; மகம். 

பால் பசல்லுமாப்சபாசல = பால் காய்சச்க் காய்சச்க ்

குறறந்துவருமாப்சபாசல. 

பாலி பாய்றக = வாய்க்கால் ஜலம் புலங்கள் சதாறும் 

பிரிந்து சபாறக. 

பாலி புகுறக = ப்ரதக ்வியாபா ரம்; (தனிப்பட்ட 

பசயல்.) 

பாறல நிலம் = மரு பூமி. 

பாவம் = ஸ்வாதந்திரியம் (பரதந ்திரனான ஜீவன் 

ஸ்வதந்திர னாறக ஸம்ஸாரத்திலுழலு றகக்கு 

சஹதுவாயிருத்த லின் அது பாவம் ஆயிற்று; சகடு 

விறளப்பது பாவ பமன்க.) அபிப்பிராயம்; ஸ்வபாவம்; 

ஆசாரம். 

பாவாய் = பபண்சண; பார ்தந ்திரய ஸ்வரூபமுறடய 

வசர. 

பாவி = பரவி; வரப்சபாவது. 

பாவுதல் = பரவுதல். 

பாறவ = சநான்பு; பதுறம. 

பாழி = இடமுடறம; மிடுக்கு; சகாயில்; 

இறங்குந்துறற. 

பாழிறம = பலம்; இடம்; காரய்ம்; சந்தஸ்; பரம்புதல். 



பாற்றுறக = நசிப்பிக்றக; பபாடி யாக்குறக. 

பாற = பநாய்யாக. 

பாறு = கழுகும்; பருந்தும். 

பான்றம = ஸாரம்; ஸ்வபாவம். 

பானல் = மருத நிலம்; கடல். 

பானு = சூரியன்; கிரணம். 

பாக்ஷிகம் = பலிக்றக; விப லிக்றக,  

பாஷண்டம் = பாபஷண்டம்; (பாவத்திரள்); றவதிக 

ஸம யத்திற்குப ்புறம்பான பகாள்றக. 

பிசச்ின = முசுங்கின. 

பிசச்ு = வியாசமாஹம்; றபத்தியம். 

பிசல் = சதாள்; (மயிபரழுந்த பிசல்க ளும்: ஈடு, 3. 5. 4.) 

பிடர ்= ககுத்து; (காறள முத லியவற்றின் திமில்.) 

பிசிகிச ்சுழிக்றக = அல்பகதியா கச ்சுழிக்றக. 

பிஞ்ஞகன் = பிநாகி. 

பிடர ்= கழுத்து; கருவம். (ஈசுவ ரத்வப ்

பிடராலன்றிசய; ஈடு 7. 4. 4.) 

பிடாம் = பசச்வடம்; கம்பளி. (ஈடு 4. 9. 4.) 



பிடார ்= அஹங்காரம்,  

பிடி = பபாடி; அசசாகம்; பபட்றடயாறன. 

பிண்டம் = காரணம்; மூல ப்ரகிருதி. 

பிண்டி = அசசாகம். 

பிண்டியார ்= றஜநர.் 

பிணக்கு = பிணங்குறக; வியா விருத்தி; தூறு,  

பிணி வியாதி; = துக்கம்; கட்டு. 

பிணிப்பு = பந்தம். 

பிறண = மான் சபறட; உத்தர வாதம். (பிறணக ்

பகாடுக்கி லும் சபாகபவாட்டாசர; பபரியாழ். 4. 5.2.) 

பிறணந்து = கலந்து. 

பிதிர ்= விலக்ஷணம்; ஈன பசயல்; (சிறப்புறடய 

பசயல்.) (பின்னால் தான் பசய்யும் பிதிர:் நான்முகன்: 

83.) 

பிதிருறக = சிதறுறக; (பிதிரு மனமிசலன் : 

நான்முகன் 84.) 

பிரசம் = சதன்; சதன் கூண்டு; பூசச்ிக் கூண்டு; வண்டு. 

பிரசவாரி = சதன் பவள்ளம். (பிரசவாரி 

தன்னிளம்பிடிக் கருள் பசய்யும்; பபரிய திரு: 1.2.5.) 

பிரசஸ்தி மாறல = மாகாத்மியத் பதாடர.் 



பிரத்யாஹார நியாயம் = ஆதி வர ்ணத்றதயும் 

அந்திய வர ்163 ணத்றதயுங் கூட்டிச ்பசான்னால் 

நடுவுள்ளறத யும் கிரஹிக்குமதான ஸம்க ்ஞா 

விசசஷம். 

பிரமாணித்தார ்= விசுவஸித் தார.் (உன்றனப ்பிரமா 

ணித்தார ்பபற்ற சபறு.) 

பிராக்கள் = உபகாரரக்ள். (ஓத வல்ல பிராக்கள்; 

திருவாய்: 9.1.11.) 

பிராமணன் = ஆசாரியன். 

பிராயம் = வயது. 

பிரால் = மாம்ஸம். 

பிரிகதிரப் ்படுறக = கதிரப்ிரிறக;  

பிரிந்து = பக்ஷபதித்து. 

பிரிநிறல = ஒருவன் திருடினால் அவனுக்குப ்

புறத்திசல யாட்பாரத்்து ஸஹாயமா யிருக்றக; 

ஸாக்ஷி; விய திசராசகாக்தி; (சவறு படுத்துஞ் பசால்.) 

பிலம் = சுரங்கம்; குறக; பாதாளம். 

பிலம்பன் = ப்ரலம்பாஸுரன். 

பிழக்கு = பிறழ. (பிழக்குறடய விராவணறன : 

பபரியாழ். 4. 8.5.) 

பிறழ = குற்றம்; தப்பு. 



பிறழக்க = தப்ப. (பிறழக்க முயன்சறாசமா 

பநஞ்சசம சபசாய்; பபரிய திருவந.் 39.) 

பிறழக்றக = தப்புறக. 

பிள் = பிள்றளத்தனம். (தன் பிள்ளழியாசம 

எதிரிகறள முடிக்கும்படி : திருவிருத். 14. வியா.) 

பிள்ளாய் = வழக்குச ்பசால்லு; ஆசச்ரய்ம் இரக்கம் 

இவற் றறக ்குறிப்பது. 

பிள்றள = க்ருஷ்ணன்; பூஜ்ய வாசி சப்தம்; ஆழ்வார ்

என் பதும் இவ்விதசம. (நம் பிள்றள, பபரியவாசச்ான் 

பிள்றள, முதலிய திருநாமங் கள் காண்க.) 

பிள்றளகள் = குழந்றதகள்; இறள றமயுறடசயார.் 

பிள்றளத்தனம் = அநுவரத்்திக ்கிற பால்யம். 

பிளிறுறக = சப்திக்றக. 

பிற்காலிக்றக = தாமஸிக்றக; பின்வாங்குறக. 

பிற்றறப்சபாது = பிற்பாடு. 

பிறகிடுதல் = பின்புறமாக அணிதல்; (பீலித்தறழ 

றயப ்பிறணத்துப ்பிற கிட்டு: பபரியாழ். 2. 6.1.) 

பிறகுவாளி = பகாக்கி; அத்த வாளம்; பின்புறம் 

சாத்தும் திருவாபரணம். (பின்பும் பிறகுவாளியுமான 

அழறக; ஈடு, 8. 8. 9.) 

பிறங்கல் = மறல. 



பிறங்குறக = பநருங்குறக; விளங்குறக; மிகுதிறக. 

பிறப்பிலி = தான்சதான்றி; பிறப ்பில்லாதவன். 

பிறப்பு = ஆறமத்தாலி. (காசும் பிறப்பும் கலகலப்ப; 

திருப்பா. 7.) 

பிறவிப ்பாசம் = ஜந்ம வாசறன; ஜாதி; தரம்ம். 

பிறழ்சச்ி = மதமதப்பு; திருப்புறக. 

பிறழ = மிளிர; மிக; விளங்க. 

பிறிது = அந்நியம்; சவறு. 

பிறியல் = ஊரில் சரறகயிசல சிலது 

பிரித்துக்பகாடுத்தல். 

பிறறபதாழும் பருவம் = சந்திர தரச்ன காலம்; 

(பிறறபதாழுவது. 

பின்னரும் = பின்றனயும். 

பின்னாடி = பின்பு. 

பின்னுறக = சதிரக்்றக; பிறணக்றக; கலக்றக. 

பின்சன தள்ளுறக = நிரப்ந்தப ்படுத்துறக; 

முன்சனற பவாட்டாது துன்புறுத் துறக. 

பின்சனபயன்பது = பூஜ்யம்; இல்றல என்பது. 

(பின்சன என்பது இரந்தவரக்்கில்றல என்பதற்கு 



அறடயாளம். "பின்றனயினும் நாறளயினும் இல்றல 

இனிது'' என்ற ஔறவயார ்வாக்குக் காண்க.) 

பீட்கன்று = கீழ்க்கன்று,  

பீடு = பபருறம; அதிசயம். 

பீர ்= பீரக்்கம்பூ; றவவரண்்யம். 

பீறள = ருஜீஷம்; பீறளப ்பூவும், (கண்ம லம்). 

புக்கிலம் = இடம்; வீடு; சரீரம். 

புகல் = சரீரம்; சரீர பரிக்ரஹம்; ('இல்' என்பறதச ்

சரீரப ்பபாருளில் வழங்குவது சபால, இருப்பிடம் 

என்னும் பபாருள் தரும் 'புகல்” என்பது சரீரத்றதக ்

குறிக்குபமன்க.) 

புகாவிடம் = பாதக பதாரத்்த ங் கள் 

றகயிசலயகப்படாமல் இருக்கிற இடம்; பிரிவில், 

எங்கும் பாதிக்கக்கூடிய பபாருள்கசள மலிந்துள்ளன 

என்றபடி. 

புகுவாயில் = புகுகிற வாசலிசல. 

புறகயிலுண்பார ்= சசாம்பர;் (வீட்டிற் புறகந்து 

சறமய லானாலுண்பர;் இன்சறல் வாளாவிருப்பர.்) 

புஞ்சி = பஞ்சு. 

புட்டி = மத்தியமாங்கம்; இறட. 



புறட = பராக்ரமம்; இடம்; பக்கம்; சுற்றம்; பரப்பு; 

முறற; அபகாரம். 

புண் = மாம்ஸம். 

புணரத்ல் = சங்சகதம்; கூடல். 

புணரப்்பு = பிசரரிக்றக; சம்பந் தம்: சிருஷ்டி; 

ஸ்வபாவம்; பவற்றி மாறல. 

புணரி = அறல; சமூஹம்; உப்பு; கறர. 

புணரவ்ு = சசஷ்டிதம்; ஸமுத் திரம். 

புறண = பதப்பம்; புறணயாளி; பரம்; ப்ரதிபூ; 

உத்தரவாத மானவன். 

புறணதல் = பதாடுத்தல்; பந்தித் தல். 

புறணப ்பள்ளி = பமத்றத. 

புத்தர ்= ஆதிக்யமுற்ற பபரி சயார;் புத்தமதத்தவர.் 

புத்தன் = புத்தன்; புத்தமத ஸ்தாபகர.் 

புத்து = பபௌத்த மதம்; (புத் பதாடு சமணபமல்லாம்; 

திருமாறல. 7.) ஒரு நரக விசசஷம்; (மகப்சபறில் 

லாதார ்அறடவது.) 

புத்சதளிர ்= சதவறதகள். 

புதஞ் பசய்து = தாவி; (பவண் டிறரப ்புரவிபயன்னப ்

புதஞ்பசய்து; பபரிய திரு. 9.3.7.) 



புதல்வர ்= புத்திரரக்ள். 

புதா = பபருநாறர. 

புதியதுண்றக = ஏகசதசானுப வம்; விறளந்த 

தாந்யத்றத நன்னாளிற் பபருமாளுக்குக் காட்டிப ்

புதிதாயுண்றக, (பபரியாழ். 5. 3.3.) 

புதுக் கணிப்பு = நவீன சஜாதி; புத்பதாளி பபறுறக. 

புதுக்சகா முற்றவர ்= புதிய ராஜாக்கள். 

புந்தி = புத்தி; மனம்; புதன்; பவளி நிலம். 

பு மடக்கி = சம்சாநாதிபன்; அவாசய்ன்; (சுடுகாட்டுக ்

காரன்; பசால்லத் தகாத வன்.) 

புய்த்தல் = ஆகரஷ்கம்; இழுப ்பது; ஆகரஷ்கம், 

வாங்குத லாய் விடுறகயும்; சபாத லும்; இயத்தலும். 

புயக்கவடியிட்டு = பமள்ளவடியிட்டு. 

புயக்கறுறக = றவவரண்்யத்றத பஜிக்றக.. 

புயக்கு = வருஷாகாலம்; பசுறம. 

புயல் = மறழ; சமகம்; நீர.் 

புயற் காலம் = காரக்ாலம். 

புயக்கு = ஆகரஷ்கம்; சபாதல். 

புரக்றக = அங்குரிக்றக. 



புரத்தல் = காத்தல். 

புரவர ்= தறலயாரி. 

புரளுறக = உருளுறகயாய், விநாசபமன்றபடி. 

புரவி = குதிறர. 

புரவு = ஸுக்்ஷமம். 

புராணர ்= பறழயவர.் 

புரி = வலம்புரி; பின்னுறக. 

புரிறக = பசயல்; விருப்பம்; பகாடுக்றக; ஆதரிக்றக; 

கரக்றக; அனுஷ்டிக்றக; மீளுறக; அவிழ்றக; திரும் 

பிப ்பாரக்்றக. 

புரி குழல் = அலகு சகால்; திரளான மயிரம்ுடி. 

புரிறச = மதிள்; பட்டணம். 

புரிந்ததும் = ஆதரித்ததும். 

புரிந்து = திரும்பி; ஆதரித்து. 

புரிநூல் = முப்புரி நூல். 

புரிதல் = பகாடுத்தல்; வாங்கல்; பசய்தல்; மீளுறக; 

மிகுதி. 

புரிப்பிக்றக = திரும்பப ்பண் ணுறக. 

புரிப்பு = திருடம். 



புரிவுறடறம = ஆறச; ஸ்சந ஹம். 

புறர = ஒப்பு; ஸம்சயம்; ரந்திரம். 

புறரயற = ரந்திரமன்றிக்சக. 

புறரவாய் = இடம். 

புல்குறக = கட்டிக்பகாள்றக; ஊடுறக. 

புல்குமறன = தழுவறண. 

புல்லல் = புறணதல். 

புல்லறிவு = விபரீத ஞானம்; அஜ்ஞானம். 

புல்லி = புல்கி. 

புல்லிறம = பபால்லாங்கு; க்ஷத்ரறத. 

புல்லியன் = க்ஷத்ரன். 

புல்லிறல = புல்கப்பட்ட இறல; மிருதுவான விறல; 

மூங்கில்; பறன. 

புலக்கணவு = புன்றம. 

புலத்தல் = நிறரத்தல்; நீத்தல்; அறிவுறுத்தல். 

புலத்தி = வண்ணாத்தி. 

புலந்து = வண்டு. 

புலப்படுதல் = காணப்படுதல். 



புலம் பரந்து = வயலிற் பரம்பி. 

புலம்பு = தனிறம; நடுக்கம்; கூப்பிடுறக; 

அறழக்றக. 

புலம்புறக = த்வநிக்றக. 

புலறம = காநம்; காயக கிருத்யம். 

புலரி = விடிசவாறர; பூமி; பிரிவு; துக்கம்; விடி காற்று; 

லீறல; சங்கற்பம்; ஆறனத் பதாழில். 

புலருறக = உலருறக. 

புலவல் = பவறுப்பு; புலால். 

புலவி = ஊடல்; துக்கம். 

புலன் = அழகு; இந்திரியம்; சுறவ ஒளி முதலிய விஷ 

யங்கள். 

புலால் = மாம்ஸம். 

புலாகின்ற = பவறி நாற்றம் வீசுகின்ற. 

புலாவுறக = சப்திக்றக; பிரகாசிக்றக; விடிவு. 

புறலயறம் = நீசதரம்ம். புவி-பூமி; ஸ்தாநம். 

புள்ளினம் = உபய விபூதிறய யும் ஏற்கும் ஆசாரிய 

சகாஷ்டி.(ஸ்வாபசதசத் தில் இரு சிறறகளுறடய 

பறறவகள் ஜ்ஞாநாநுஷ் டானங்கள் வாய்ந்த ஆசா 

ரியரக்ளாகக் பகாள்ளப் படும்.) 



புள்ளுவம் = பபாய்; வஞ்சநம்; கபடம். 

புளுகு = பபாய். 

புற்கவ்வல் = அபஜயம்;  

புல்றலக ்கவ்வல் = அபஜய கிருத்யம். 

புறக்கு = புல்லியது; அவத் தியம். 

புறங் காட்டுறக = முதுகு காட ்டல்; சதாற்சறாடுறக. 

புறம் = புசச்ம்; முதுகு; இடம். 

புறவில் = பரியந்தம்; பக்கப்ர சதசம்; ஊறரச ்சூழ்ந்த 

சுடு காடு; பூ மரங்கள்; சதாப்பு. 

புறவு = பரியந்தம்; பூ மரங்கள். 

புன்கண்றம = சபகணிப்பு; கண் கலக்கம். 

புன் பசால் = புழிப்புவாரத்்றத. 

புன்றம = துக்கம்; விஷயாந்தர ப்ராவண்யம்; 

துரம்ாரக்்கம். 

புனம் = நிலம். 

புறனறக = சூடுறக: கட்டுறக; அலங்கரிக்றக; வரு 

ணிக்றக. 

பூ = பூமி; பபாழுது; காலம். 

பூசச்ி = பூவிசல யுண்டானவள். 



பூசல் = கூப்பீடு; யுத்தம்; வருத் தம். 

பூண் = ஆபரணம். 

பூணி = பசு. 

பூணிக்றக = பிரதிக்றஞ பண் ணுறக. (ஈடு. 10. 8. 5.) 

பூத்தரு புணரச்ச்ி = அருங் பகாம் பிசல பூவிருந்தால் 

அறதக் கண்டு பறித்துத் தரசவணு பமன்ன, நாயகன், 

தன் றனப ்சபணாமல் பறித்துக் பகாடுத்தால் 

அதுக்காக ஆலிங்கனம் பண்ணுறக; பூத்தரு 

புணரச்ச்ி; புனல் தரு புணரச்ச்ி; களிறுதரு புணரச்ச்ி 

எனப ்புணரச்ச்ி மூன்று வறகப்படும். 

புனல் தரு புணரச்ச்ியாவது = நீரிசல யழுந்துறக 

யிசல நாயகன் உதவி பயடுத்தால் அதுக்குத் சதாற்று 

ஆபத்திசல ரக்ஷிப் பசத பயன்னா ஆலிங்கனம் 

பண்ணிக் பகாள்ளுறக. களிறுதறு புணரச்ச்ியாவது 

மதயாறன துரத்திக் பகாண்டு வர, அதன் றகயிசல 

யகப்படாதபடி தப்புவித்தால் அதற்குத் சதாற்று 

ஆலிங்கனம் பண் ணிக் பகாள்ளுறக. 

பூதி = புழுதி,  

பூபநய் = சதன். 

பூம் = அழகு; பபாலிவு. 

பூமகள் = பபரிய பிராட்டியார.் 

பூமகன் = பிரும்மா. 



பூரவ்ரங்கம் = கூத்தாடுகிறதற்கு முன்பாட்டம்; 

நாடகமாரம் பிப்பதற்கு முன் நடக்கும் நிகழ்சச்ி. 

பூரிக்கும் = நிரம்பும்; உடல் பூரிக்கும். 

பூரியர ்= சப்பரர;் பபால்லாங் குறடசயார.் 

பூரி = பபால்லாங்கு. 

பூருவர ்= பூரவ்ீகர.் 

பூவுக்கிட்சடாம் = காமுகர;் ஸ்த்ரீகளுக்கிட்டறத பூவுக் 

கிட்சடாபமன்று பசால் லுறக; ஸங்சகதச ்பசால்; 

(குறிப்புச ்பசால்). (பூவுக் ' கிட்சடாம் சபாலும்: ஈடு, 8. 

2.6.) 

பூசவறளக்காரர ்= பூவில்லா விடில் மாந்தும் 

ஸுகுமாரர.் (பூசவறளக்காரறரப ்சபாசல.... 
முடிவாபராருவ ரிசற; ஈடு 5.1.9.) 

பூறவ = நாண்வரத்ி; தமால விருக்ஷம். 

பூறவப்பூ = காக்கணம் பூ. 

பூறள = பூண்டு விசசஷம். 

பூன = சிறலமரம். பபண்கள் படும் நீர ்வாய்ப்பு 

பபண்கள்-சதவிமார,் படும் அகப்படுப்படியான, நீர ்

நீரற்மயினாசல; வாய்ப்பு-சுபமாக முடிக்றக. 

பபண்றண = பறன மரம். 



பபய்றக = இடுறக; பகாடுக்றக உண்டாக்குறக; 

அலங் கரிக்றக. 

பபயரந்்திடுறக = பபாய் பசால்லுறக. 

பபரிய முதலியார ்= நாதமுனிகள். பபருங்கடல் 

மண்டினாப்சபாசல சமுத்திரம் சகாத்தாப ்சபால; 

ஆதிக்யத்றதச ்பசான்னபடி. 

பபருந்தானம் = பபரிய ஸ்வரம், 

பபருந்தூறு.ஸம்ஸாரம். 

பபருநிறல = பக்ஷ பாதம்; ஸாக்ஷி; விடாப்பிடி. 

பபரு நீள் = பபரிய வளரச்ச்ி. 

பபரும்பால் = ப்ராசயண; (அசந கமாக); மிகவும். 

பபரும்பாழ் = மூலப ்பிரகிருதி. 

பபருமக்கள் = பபரிசயார;் ஸ்வாமிகள். 

பபற் பிறவி = விக்ரஹம். 

பபற்றம் = பசு; கன்றும் பபருறமயும். (பபற்ற 

மாளிறக; பபரிய திரு. 10. 1. 10.) 

பபற்றால் = எண்ணினால். 

பபற்றி = பின்றனயுபமண்ணினால்; பபருறம; 

இயல்பு; பிரகாரம். 



பபறாப ்சபறு = அலப்ய லாபம்; (பபறுதற்கரிய 

பாக்யம்.) 

சபகட்டு = பிராமக வாக்கியம். (மயக்கும் சபசச்ு.) 

சபகணிப்பு = றவவரண்்ய ம்; துக்கம். 

சபசப்பிக்குறக = வாரத்்றத பசால்லில் 

பஸௌகுமாரய்த் தாசல அந்யதாவாறக; 

(சவறுபாடுறுறக.) 

சபணத்தகும் = ஆறசப்படத்தகும். 

சபணல் = ஆறசப்படுதல்; ஆதரித்தல். 

சபணுதல் = ஆறசப்படுதல்; ஆதரித்தல். 

சபது = எளிவரவு; சபறதத் தனம். 

சபதுற்று = ஆறசப்பட்டு; கிசல சித்து; பநஞ்சழிந்து; 

விவர ்ணமாய்; கலங்கி. 

சபதுறவு = அஞ்சுறக. 

சபதுறுறக = பற்றுறக; அறிவு பகடும் துக்கம். 

சபறத = அறிவிலி; பருவம். (ஐந்து முதல் ஏழு வயது 

வறரயிலுமுள்ள பபண், சபறத எனப்படுவாள்.) 

சபறதத்தனம் = அறிவின்றம; பருவம்,  

சபறதறம = அஞ்ஞானம். 

சபய்த்சதர ்= கானல். 



சபர ்= சபருறக; எண்ணுறக; திரும்பிப ்பாரக்்றகயும். 

சபரத்்தும் = பின்றனயும்; சவறும்; எண்ணினால். 

சபரணி = சஸநாவ்யூஹம். 

சபரழகு = ஸமுதாய சசாறப. 

சபரழல் = வடவாமுகாக்னி. 

சபரா = சவறு நிறலயறடந்து; சபருறக, 

சலிக்றகயாய் அவஸ்த் தாந்தரத்றத யறடந்து 

என்றபடி. சபராறம = நீங்காறம. 

சபராளன் = பபரிசயான். 

சபருறக = உலாவுறக; வள ருறக; சவறுபடுறக. 

சபழ் = பபருறம. 

சபழ்வாய் = பபரியவாய். (சபழ் வாய்த் பதள்ளிய 

சிங்கம்: பபரியதிரு. 2. 3. 8.) 

சபறழ = பபட்டி; இடமுடறம. 

சபறு = சுபம்; ஸிருஷ்டிக்றக; லாபம். 

றபங்கூழ் = இளம் பயிர.் 

றபசல் = பிள்றள. றபசல்றகசு சநாய்முக்றகசு 

றபசபலன்று பிள்றளக்குப ்பபயர.் 

றகபயன்றுஒருசிறாங் றகக்குப் பபயர.் சநாய் 

வியாதி. 



முக்றகசு = மூன்று சிறாங்றக; ஒரு சிறாங்றகப ்

பிள்றளக்கு மூன்று சிறாங்றக வியாதி என்றபடி. 

றபசல் றகசல் என்று மந்திரங்களிசல பயாவஹமான 

வாரத்்றத பசால்லுதலுமாம். 

றபதல் = இறளயது; றபயல். (சிறுகிளிப்றபதசல: 

திரு வாய். 9.5.6.) 

றபம் = பசுறம; விஸ்தாரம்; குளிரச்ச்ி; அழகு; படம்; 

பட மாவது பாம்பின் பணம். 

றபம்றம = அழகு; குளிரச்ச்ி. 

றபய = பமள்ள; பபாய்க்க. 

றபயாக்க = பய ஸக்தனாக; அஞ்ச.. 

பபாகடுதல் = சபாடுதல்; புகுறகயும். 

பபாங்கத்தம்பபாங்சக = சப்தாநு காரம்; சபாரில் 

சதாற்றவ ரிடுமபயக்குரல். (பபரிய திரு. 10. 2.) 

பபாங்குறக = மிகுதி. 

பபாங்குவீடு = மதகு; கலிங்கல். 

பபாட்ட = பபாடப்டன; விறரவாக; முழுதும். (பபாட ்

டத்துற்றி மாரிப்பறக புணரத்்த : பபரியாழ்.3.5.1.) 

பபாட்டு = வயிறு; பதர.் 

பபாடிறக = றவறக; நிந்திக்றக. 

பபாடுக்பகன = சடக்பகன; சீக்கிரமாக. 



பபாத்தல் = துறளத்தல். 

பபாதளி = ஸமூஹம்; பசறிவு. 

பபாதி = கட்டு; மூட்றட. 

பபாதுக்க = அடக்க,  

பபாதுநாயகம் = சரவ் நிரவ்ாகம். 

பபாதும்பி = குழியும்; ஸாரமும். 

பபாந்து = வறள. 

பபாய் = பிரகிருதி. 

பபாய்க்க = பமள்ள. 

பபாய்ந்நிலம் = தறர காண பவாண்ணாத சசறு. 

(வன் சசாற்றள்ளற் பபாய்ந ்நிலத்சத : திருவிருத். 100. 

என்னுமிடத்துக்கு ஏற்பப ்பபாருள் கூறுவதாக ஆசிரி 

யர ்கருதுகிறார.்) 

பபாய்ம்றம = பபாய். 

பபாருக்குதல் = ஊஹித்தல். 

பபாருறக = பசறிறக; யுத்தம்) பண்ணுறக. 

பபாருத்தம் = ஸத்ருசம்; தகுதி. 

பபாருந்துதல் = இறசதல்; சசருதல். 

பபாருநல் = திருத்தாமிரபருணி. 



பபாருப்பு = மறல; அழகும். 

பபாருமுறக = குடவயிறு படுறக; (பபாறாறமயால் 

வயிறு பபாருமுறக.) 

பபாருவு = ஒப்பு; தறட; யுத்தம்; பசறிவு. 

பபாருள்வயினதிகாரம் = அரத்் தாரஜ்நப்ரகாரம்; 

பபாருளீட்டுந்திறம். 

பபாருள் = சப்த அரத்்தம்; உபாயம். 

பபாருசள = ஆதரணீயசமா; சரக்கல்ல என்றபடி. (புக 

ழும்புகழ் மற்பறனக்குசமார ்பபாருசள: திருவாய். 

8.7.5. என்னு மிடற்தித்குப ்பபாருள் கூறப்படுகிறது.) 

பபால்லல் = துறளத்தல். 

பபாலம் = பபான். 

பபாலிறக = தகுதி, ஸமிருத்தி. 

பபாலிவு = அழகு; ஸம்ருத்தி. 

பபாழிதல் = பசாரிதல்; வருஷிக்றக. 

பபாழில் = சதாப்பு; சலாகம். 

பபாழுது = சூரய்ன், காலம். 

பபாற்கால் பபாலிய = நன் றமக ்சகதுவாக; நல்லடிக ்

காலமாக. 



பபாற்பு = அழகு; ஸமீபம்; பலம். 

பபாற்றற = கற்பாறற; களரக்ாடு (திருசச்ந;் 52. 

வியா.) மறல;  

பபாருவாறண = வியரத்்தமான ஆறண. 

பபாறி = லாஞ்சனம்; புள்ளி; அழகு; பபருசச்ாளிப ்

பபாறி. 

பபாறிறக = எண்சணற்றக,  

பபாறிபுறந்தடவி = ஸ்நிக்தறத றய; பறசறய 

யாசராப ணம் பண்ணி சமபலழ; (பநற்பபாரியிற் 

பாகுறவத் துப்பறசறய ஏற்றுவது சபால 

ஒன்றிலில்லாத இனி றமறய ஏறிடுறக.) 

உடம்புமினுக்கி. 

பபாறற = கிருறப; அபராத ஸஹத்வம்; துக்காஸ 

ஹிஷ்ணுத்வம். (குற்றத்றத ஸஹிப்பது; பிறரப்டுந ்

துன் பத்றத ஸஹிக்கமாட்டாறம.) 

பபான் = சவண்டப்பாடு; அதாவது ஸ்ப்ருஹணீய றத; 

பபருறம. 

பபான்ற = நசிக்க. 

பபான்றி = சரீரம். பபான்றிப ்சபாறக - அழிந்து 

சபாகுறக. 

பபான்றுவிக்றக = முடிக்றக. 



சபா = முன்னிறலசயவபலாருறம; சபா என 

விளித்தல். 

சபாக்கடி = பரிஹாரம்; உபாயம். 

சபாக்கி = ஒழிய. (கல்யாண குணவிஷயமான 

இத்தறன சபாக்கிப ்புறம் சபாயிற் றில்றல : ஈடு, 3. 

1.6.) 

சபாக்கு = புணரந்்துடன் சபாக்கு. (சபாக்பகல்லாம் 

பாறல என்னும் பவண்பா இங்பகடுத்துக ்

காட்டப்பட் டுள்ளது. பாறல முதலிய 

நிலங்களும்விளக்கிக் கூறப ்பட்டுள்ளன.) 

சபாக்குவிட்டு = சபாகவிட்டு. (ஹரஷ்த்துக்குப ்

சபாக்கு விட்டுப்பாடி: ஈடு 1. 6.1.) 

சபாகப்பற்றி = சபாய். 

சபாங்கு = வழி. 

சபாட்கன் = உள்ளிலாதவன்; வியரத்்தன்; 

குணசூந்யன். 

சபாத்துறக = வாங்குறக. 

சபாதகம் = யாறன, குட்டியும். 

சபாதந்த = சபாகவிட்ட, வரவிட்ட பவன்றபடி. 

சபாதர = மிகவும். 

சபாதராய் = வாராய். 



சபாதி = அரசமரம்; அமணரும். 

சபாது = புதுப்பூ; அலருகிற பூ. சவறள. 

சபாது பசய்றக = பமாட்டிக்றக; அலருறக; காலம் 

தாழ்க்றக. 

சபாய்ப்பாடு = இடமுடறம; வலி; புகழுறடறம. 

சபார ்= யுத்தம்; ஆயுதம்; பநல்லுப ்சபார.் 

சபாரத்்தல் = மூடுதல். 

சபார = உண்டாக; வார. 

சபாரப்பபாலிய = மிகவும் பசழிப்பாக;  

சபார = அதிகமாக; பபாலிய-சம்ருத்தியாக. 

சபார விடுறக = வரவிடுறக. 

சபாரு கிடாய் = சபாகிடாய். 

சபாருறக = சபாறக; வருறக. 

சபாருமாய்த்து = பூரணமாய்த்து 

சபாலி = ஏகசதச ஸத்ருசம்; சிறிது ஒப்பு. 

சபாற்றல் = புகழுதல்; சபாத்துதல். 

சபாற்றுதல் = புகழுதல். 



சபானகம் = திருப்சபானகம்; பபரிசயார ்அமுது 

பசய்த உணவு. 

சபானாற் படுவறதத் தான் படப் பபற்சறசனா = 
பிரிந்துசபானால் முடியப ்பபற்சறசனா. 

பபளழியன் = ரிக்சவதி. 

மக்கள் = மனுஷ்யர.் 

மக்கள் மனம் மாதரக்்குத் பதரியும் = குழந்றதகள் 

மசநாபாவம் பபண்டிருக்சக பதரியும். 

மக்காணி = ஸ்தூல சரீரம். 

மகம் = யக்ஞம்; (சவள்வி). 

மகன்றில் = அன்றிலிசல சபதம்; (வறக). 

மகாவிருக்ஷம் = இலவ மரம்; கள்ளி. 

மங்குறக = க்ஷயிக்றக.(குறறறக). 

மங்குதல் = இருளுதல்; துவளுதல்,  

மங்குல் = ஆகாசம்: சமகம்; துவட்சி; அறிவின்றம; 

பற்றினறத விடாறம. 

மசச்ம் = அறடயாளம். 

மசச்ு = சமற்றனம். 



மசக்குப ்பரல் = மசக்கின வினாதுலுங்கா விறர; ஸம் 

சயத்றதப ்பண்ணும் விறர.(தன்சனாடு மசக்குப ்

பரலிடலாம்படியான சதவ ஜாதிறயயும்: ஈடு, 2. 2. 5.) 

மஞ்றஞ = மயில். 

மஞ்சரி = பூங்பகாத்து. 

மஞ்சாட்டம் = விறளயாட்டம். 

மஞ்சாடி = கழஞ்சி; மஞ்சாடி பயன்னும் நிறுக்கிற 

எறடக்குப ்சபர.் 

மஞ்சியாக = ஸமூஹமாக. 

மஞ்சு = அழகு; ஆபரணம்; இளறம; சமகம்; முகடு; 

காஞ்சம்; யாறன முதுகு; ஆட்டம்; சலனம்,  

மட்டிக்றக = மரத்்திக்றக. 

மட்டு = சதன். 

மடக்குயில் = பபண்குயில். 

மடங்கல் = ஸிம்ஹம். 

மடந்றத = யுவதி. 

மடப்படம் = பற்றினது விடாறம; அறிவின்றம; 

சாபலம்; பவ்யறத; அழகு; லஜ்றஜ. 

மடம் = மடப்பம். 



மடல் = தளம்; பறனசயாறல; (இதழ்). 

மடி = புடறவ; சசாம்பல். 

மடிசச்ரக்கு = புடறவ. 

மடுக்றக = பாநம் பண்ணுறக. 

மடுத்த = ப்ரவ்ருத்தமான; (பபருகின.) 

மடுத்துப்பிடிக்றக = றகமடக்கிப ்பிடிக்றக. 

மண்டுறக = விரும்புறக; தள்ளுதல், மண்றண 

ஆற்றுக்கும் பட்டணத்திற்கும் பபயர;் மழுங்குறக; 

மூடன். 

மண்பத்து = அஸாரம். 

மண்பாடு = மண்மிகுதி; பூமி பலம். 

மண்மகள் = பூமிப்பிராட்டி. 

மணக்குறக = உகப்பிக்றக. 

மணத்தல் = கலத்தல். 

மணம் = கல்யாணம்; பரிமளம்; இயற்றக; 

றகசகாக்றக; மகிஷ் ஸ்சவதம்; ஸம்ஸரக்ம். 

மணிமுரசு = விவாஹ துரிய நாதம்; (மணப்பறற). 

மணவிலக்கு = ஓரகத்துறற. (கருமாணிக்க மறல 

என்கிற திருவாய்பமாழி.) 



மணாட்டி = கறலவாணி, பபண்டாட்டி. 

மணி = அழகு; நிறம்; நீலமணி; விலக்ஷணம்; பாறற; 

ஓதி-மயிரம்ுடி. 

மணிமானம் = அவயவசசாறப. 

மணியறற = மாணிக்கப் பாறற. 

மணியிலணிநிற மாயன் = மணிறயக ்காட்டிலும் 

அழகிய நிறம் பறடத்த மாயன். மணியில், 

மணிறயக்காட்டிலும்; அஞ்சாம் சவற்றுறம; 

பஞ்சமீவிபக்தி. 

மத்தளம் = முழக்கு வாத்தியம். 

மத்தளி = சிறுமத்தளம். மதம் = கரவ்ம்; களிப்பு. 

மதமதப்பு = திமிர;் உணர ்வறுறக; பசழிப்பு,  

மதமத்தப்பூ = ஊமத்தம்பூ. 

மதறல = பிள்றள; குழந்றத : தூண்; மழறல. 

மதறலத்த = திரண்ட. 

மதறலத்தறல = பிள்றள தூண்தறல. 

மதவு = பிள்றள. 

மதி = ஞானம்; சந்திரன். 

மதிசூடி = ருத்திரன். 



மதித்த = சந்சதாஷப்பட்ட; பஹுமதி பண்ணின. 

மதிப்பன் = இலவமரம்; மதிறயயுறடயவன்; ஞானி; 

புத்திமான்; மதிப்புறடயவன். 

மதிப்பு = சமன்றம : ஆதிக்கம்; எண்ணிக்றக. 

மதியம் = சந்திரன். 

மதுகரம் = வண்டு. மந்தாரம்.கற்பகம். 

மந்தி = பபண்குரங்கு. 

மந்திரம் = சரச்வஸ்வரன்; ஏகாந்தமும். 

மந்திரித்து = மந்திரம் ஜபித்து; ஆசலாசறன பண்ணி. 

மயக்கம் = கலவி, கூடலும். 

மயக்கல் = பசறிவு. 

மயக்கு = பதரியாச ்பசயல்; சமாகம்; மனத்திரிவு; மதி 

பிரமம்; கலவி; கூடல்; ஆனந்தம்; விபரியயம்: 

மாறுபாடு. 

மயக்குறக = மதிமயங்கப்பண்ணுறக. 

மயங்கல் = கூடல்; கலவி. 

மயங்கி = சமாஹித்து; அறி விழந்து. 

மயங்குறக = ஹ்ருதய காலுஷ்யம்; (மனக்கலக்கம்.) 

மயல் = பிசச்ு; விஸ்வ ந்தி; பிராந்தி; இருள். 



மயிரப்்பாடுண்டாய்த்து = மயிரி ரினுறடய 

றவலக்ஷண்யம் சதாற்றிற்று. 

மயிபரறிறக = மயிரக்்குசச்ு. 

மரத்தாசல = மத்தாசல. 

மரிபிரஷ்டம் = பசம்மட்றட. 

மருகி = மருமகள். 

மருங்கு = இறட-சமீபம்; அறரயும்; அசலும். 

மருட்சி = அறிவுசகடு. மருட்டு பிரம்மஹத்தி. 

மருண்டு.அறிவிழந்து,  

மருத்துவன் = ஆசாரியன்; றவத்தியன். 

மருதநிலம் = கிருஹம்; நதிதீரம். 

மருதர ்= மருத்துக்கள்; சப்த மருத்துக்கள். மருந்து. 

பரிஹாரம். 

மருப்பு = பகாம்பு. 

மருவலர ்= சத்ருக்கள். 

மருளிந்தம் = கானவிசசஷம்; (இறச). 

மல் = மிடுக்கு - பபருறம; சாமரத்்தியம்; மிகுதி; 

மல்லர.் 

மல்க = சமரத்்தமாக; மிகுதியாக. 



மல்குதல் = மிகுதியாதல். 

மல்லல் = ஆரவாரம்; பபருறம; சம்பத்து; மிடுக்கு; 

சமரத்்து. 

மல்றல = விஸ்தாரம்; ஸம்பத்து. 

மலக்குதல் = கலக்குதல். (மலக்கு நாவுறடசயற்கு : 

திருவாய். 6.4.9.) 

மலங்கு = மத்ஸ்ய விசசஷம். 

மலிதல் = மிகுதி. 

மறலத்தல் = சபாரிடுறக. 

மறலமகள் = பாரவ்தி. 

மறலயமான்கள் = ஆத்மவிசச ஷத்தில் 

தறலயாரிகள், (திருக்சகாவலூறரச ்சசரந்்த அரசர ்

மறலயமான் எனப்படுகிறாரக்ள். அவர ்கள் பரிவுடன் 

திருக்சகாவ லூர ்எம்பபருமாறனப ்பாது காத்து 

வந்தனர.் ஆதலி னவரக்றள ஆத்மாறவக் 

காவல்காக்கும் தறலயாரியா 

கக்குறிப்பிடுகிறார.்"பபாற்பு றடய 

மறலயறரயன்பணிய நின்ற பூங்சகாவலூர"் 

(திருபநடுந.்)என்ற ஸ்ரீஸுக் தியும் வியாகிக்யாநமு 

மீண்டு அநுஸந்திக்கத்தக் கன.) 

மறலயாளரவ்றளப்பு = மறலயாளி கள் ஒருவன் 

றகயிசல பயான்றுவாங்க நிறனத்தால் 

வாங்கியல்லது சபாகாரக் ளாய் வறளப்புக ்கிடப்பார ்



கள். அந்த வறளப்றபச ்பசால்கிறது. (நாழிறக முப ்

பது பசன்றாலும் மறலயாளர ்ப வறளப்புப ்சபாசல 

ஓரடி ப சபராதாய்த்து :ஈடு, 10.3.3) 

மறலயாளரூட்டு = மறலயாளி கள்சபாற் பல நாள் 

பட்டினி கிடக்கவும் சசரத்்துப ்பல நாளுண்ணவும் 

வல்லராந ்தன்றம. (மறலயாளரூட்டுப ்சபாசல 

அனுபவிக்க வும் வல்லரக்ளாய்: திரு பநடுந.் 1. வியா.) 

மழறல = பால்யம்; இனிறம. 

மழறலசப்சால் = பாலர ்பசால்லும் வாரத்்றத. 

மழறுறக = அபிபவம்; கலக்கம். 

மழறுசதன் = கலங்கின சதன். (மழறு 

சதன்பமாழியாரக்ள்:திருவாய். 6.2.5.) 

மழு = பரசு. 

மழுவாளி = ருத்ரன். 

மறழ = சமகம்; குளிரச்ச்ி; வரு ஷம்; ஆகாசம். 

மன்னர ்= வறலயரும் உழவரும். 

மற்றறப்படியாகில் = அபஜய மாகில்; சகாபமாகில். 

மறப்பு = விஸ்மிருதி. 

மறி = குட்டி; இளறம; அறல; சப்தம்; குதிறரக்குட்டி. 

மறிகிலி = விதி. 



மறிதல் = விரிதல். 

மறம் = ஸ்த்ரீத்வாபிமானத் தால் வந்த கரவ்ம்; 

சகாபம்; தறுகண்றம; அரு ளின்றம; பகாடுறம. 

மறுக்குறக = மனந்திரியப ்பண்ணுறக. 

மறுக்குதல் = கலக்குதல். 

மறுகறர = அக்கறர. 

மறுகல் = வயிற்பறரிசச்ல்; கலக்கம்; இலங்குறக; 

ஸ்வபாவ சபதம். 

மறுகுறக = தபிக்றக. 

மறுத்தும் = மீட்டும். 

மறுதறலக்றக = எதிரிடுறக. 

மறுநறனய = மறுபாடுருவும்படி நறனய; 

ஸம்சச்லஷிக்க; றகசகாக்க. 

மறுபாடுறுவ = உட்புக்குப ்பின்சன புறப்பட. 

மறுமுட்டு பபாறாதபடி = பின்றனபயாரு 

காரியத்திற்காகாத படி. 

மறுறம = அதிரஷ்்டம்; லுலகம். 

மன் = ராஜா; சுவாமி. 

மன்னன் = ராஜா. 



மன்னுறட = மன்னறனயுறடய. 

மன்னுதல் = நிறலப்பாடு; பபாருத்தம். 

மன்றல் = விவாஹம். 

மன்றில் = பபாது நிலம்;  

மன்னு = நாற்சந்தி; பபாதுச ்சாவடி; அம்பலம். 

மனத்திரிவு = மனசச்ாபலம்; ஸம்சயம்; விபரய்யம்; 

(விய ரீதவுணரவ்ு.) மனிசச்ு = மானுஷ்யம்; (மனி 

தத்தன்றம); பபௌருஷம். 

மனிசச்ுக்றக = மனுஷ்யன் என்றகக்கு. 

மறனறக = உண்டாக்குறக; ஸ்ருஷ்டிக்றக. (ஒருவன் 

மறனந்து பகாண்டுவர ஒரு வன் அழித்துக் பகாண்டு 

வரும்படி: ஈடு, 6. 9. 1.) 

மா = கறுப்பு, பபருறம; ப ஆறன; குதிறர; ஸிம் 176 

ஹம்; மான்; அழகு; வண்டு; நீட்சி; நிறம். மணம்; 

பூஜ்யறத; சல்ாக் யம் : பபருறம; அரி; சீசதவி; 

பசல்வம்; ஆறட; கருறம; மாறு; பகர;் பதள்ளு 

குணத்சதறு. 

மாசகால் = குதிறரக ்கறச; தாத்துக்சகால். 

மாகம் = மஹாகம்: பரமாகாசம். 

மாசு = குற்றம். 

மாட்சி = ஒளி; அழகு. 



மாட்டுறக = எரியிடுறக; சுடர;் பவட்டுறக; 

சபாக்குறக. 

மாடப்டறிந்தான் = நிசச்யித் தான். 

மாட்சடறின = வ்யாவ்ருத்தங் களாக நிறுத்தின. 

மாசடறு = மனசு சம்மதித்து எழுதிக ்பகாடுக்றக. 

மாடம் = கிருஹம். 

மாடு = தனம்; ஸமீபம்; இட முறடறம; பசு. 

மாண் = பிரும்ஹசச்ாரி; அழகு; நன்றம; பபரியவளவு 

: பரபாகம். 

மாண்பு = அவதாரம். அழகு; ஸ்திரீத்வம்; 

புறனசச்ிறம; மிடுக்கு;  

மாணிக்கம் = பத்மராகம் 

மாத்து = பகாண்டாடப ்படுறக; பசருக்கு; உறடத் 

தாறக,  

மாத்ஸரய்ம் = மாசச்ரியம்; பபாறாறம. 

மாதர ்= ஸ்திரீகள்; அழகு; ஆறச; ஸ்சநஹம். 

மாதவி = குருக்கத்தி. 

மாதிரம் = திக்கு. 

மாது = பபண்; மாரத்வம்; அழகு. 



மாதுறம = சமன்றம. 

மாந்தர ்= மனுஷ்யர.் 

மாந்துறக = மயங்குறக; புஜிக்றக. 

மாம்பழவுண்ணி = மாம்பழத் சதாடு சம்பந்த 

மில்லாத ஒரு பூசச்ி. (ஈடு. 9. 9.6.) 

மாமான்மக்கள் = அம்மான் பிள்றளகள்; 

அத்றதமகள். 

மாறம = சதக காந்தி; அழகு; அவயவ சசாறப. 

மாய்றக = முடிறக; நசிக்றக; துக்கப்படுறக,  

மாயம் = ஆசச்ரய்ம்; பந்தனம்; அழகு; அபிநிசவசம்; 

இசற்ச : ஞானம்; நகரம். 

மாயவன் = ஆசச்ரய்குண சிசரஷ்ட்டிதமும் பசௌகு 

மாரய்மும் உறடயவன். 

மாயன் = கரியன். 

மாரத்ட்டுறக = உற்சாகத்துடன் முற்படுறக; 

சபாட்டியிடுறக. 

மார ்மட்டு = அளவுப்பட்டு,  

மாரப்வழுத்து = தாஸ்யம். (அடிறம என்பதற்கு அறி 

குறியாக மாரப்ிசல ஸ்வாமி சபறர எழுதிக் 

பகாள்ளுறக.) 



மாரதர ்= மஹாரதர.் 

மாரி = சமகம்; வரஷ்ாகாலம். 

மால் = வ்யாசமாஹம்; ப்ராந்தி; கறுப்பு; வாத்ஸல்யம். 

உயரத்்தி; சவபறான்றற நிறனயாதிருக்றக; கலக்கம். 

மாலுறக = உகளிக்றக. 

மாலுதல் = மயங்குதல். 

மாலுறுறக = பிசச்சறுறக. 

மாறல = சாயங்காலம்; ராத்திரி;  

மாழாத்தல் = மயங்குறக. (மாழாந்து சதம்புதியால்; 

திருவாய். 2.1. 6,) 

மாற்றம் = ப்ரத்யுத்தரம்; வினாவிற்கு விறட. 

மாற்றலர ்= சத்ருக்கள். 

மாறு = ஒப்பு; சாத்ரவம்; மிடுக்கு. 

மாறுறக = பபாருறக; ஸங்கிர மிக்றக; 

ஸம்பந்திக்றக. 

மாற்சறாறலப்பட்டவர ்= ஓறல மாறா டப்பட்டவர.் 

ஒரு கணக ்கிலிருந்து சவறு கணக்கிற் 

சசரக்்கப்பட்டவர.் (எம்றம மாற்சறாறலப ்பட்டவர ்

கூட் டத்து றவத்துக ்பகாள்கிற் றிசர: நாய்சச்ி. 10.2.7.) 



மான் = அழகு; மாறழ; பமௌக்த்யம்; இளறம; 

மாந்தல்; உண்ணுதல்; மயங்குதல்; மாது; அழகு; 

ஸ்சநஹம். 

மானம் = அளவு; பபருறம. 

மானாவி = மஹா நவமி; அலங் காரம். (ஈடு, 10.9.4.) 

மானாவிசச்சாறல = பசாக்கப ்பாறன. (மானாவிச ்

சசாறல சபாசல ஆவதழிவதான: ஈடு, 6.9.1.) மானாவிக் 

77 குச ்சசாறல பசய்பவரக்ள் அத்றதச ்பசால்லுவர ்

கள். மஹாநவமிக்கு ராஜா பகாலு வீற்றிருக்கிற பஜார ்

பவளிகளிசல கமுகு பலா முதலான மரங்கறள பவட் 

டிக ்பகாண்டு வந்து சசாறல பசய்பவாரக்ள். அத் 

றதச ்பசால்கிறது. 

மஹா நவமி = நவராத்ரி நவமி. 

மிகுதி = சதாற்றம்; அழகு. 

மிறக = அதிகம்; பாரம். 

மிடி = தாரித்ரயம். 

மிறட = க்சலசம்; சகாபம்; பநருக்கம்; சிந்திக்றக. 

மிறடறக = பநருங்குறக,  

மிறடந்த = பநருங்கின. 

மிண்டர ்= தூரத்்தர.் 

மிதி = பூமி. 



மிறலக்றக = ஸங்கிரமித்துச ்சாதிக்றக; 

கறனக்றக. (உராமிறலக்கக ்குருட்டா மிறலக்கும்: 

திருவிருத். 94.) 

மிளிர = ஒளிவிட. 

மிளிருறக = விகஸிக்றக; சஞ் சரிக்றக; 

சஞ்சலிக்றக; இடம் வலங்பகாள்றக. (பகண்றட 

பயாண்கண் மிளிர:பபரியதிரு. 3.7.2.) 

மிறள = சிறு தூறு. 

மிறுக்கு = துக்கம்; வருத்தம்; நிஷ்ட்டூரம்; மிடுக்கு. 

(பபரி யாழ். 3.4.10.) 

மிறுங்கு = முகுரம்; கண்ணாடி; கடினம். 

மினுங்குறக = ப்ரகாசிக்றக. 

மின் மினி பறக்றக = ஆகா ரத்றத 

கிரஹிக்கப்சபாகாத படி இருக்றக. பதளிவாக 

விஷயத்றத க்ரஹிக்க மாட ்டாறம. 

மீ = சமல். 

மீசுண்ணி = உசச்ிஷ்ட்ட சபாஜிகள்; எசச்ில் 

நுகரச்வார,் (மீசு-மீதம்; உண்ணி.) 

மீண்டு = திரியிட்டு. 

மீமிறச = மிக்கது; சமன்சமல். 

மீமீது = சமலாகிசமன்றமறயச ்பசால்கிறது. 



மீளி = சிங்கம்; வலி; பாறல நிறலத் தறலமகன்; 

மிருத்யு. 

மீறன = தறலசயாசட. 

மீன் = நட்சத்ரம்; மத்ஸ்யம். 

முக்கியம் = முக்கியமானது; முக ்கியமாவது 

சவண்டப்பாடு. சவண்டப்பாடு அதிசயம். 

முக்குறக = முழுக்குறக. 

முக்குணக்கு = மூன்று வறளத்தலாய் இருக்றக,  

முக்சகாட்றட = துரக்்றக; சகாயில்; வி நாயகன் 

சகாயில். (கவி பாடுவிக்கு மிடம். திருமங்றகயாழ் 

வாறரக் கவி பாடுவித்த முக்சகாட்றட 

திருக்கண்ணபுரம் என்பர.்) 

முகக்றக = கிரஹிக்றக; அளவிட்டறிறக; 

அநுபவிக்றக. 

முகடு = உசச்ி. 

முகப்பட்டம் = கண்றண மறறக்கக ்கட்டும் பட்டம். 

முகப்பிசல = முன்சன. 

முகப்பு = முன். 

முகசபதம் = முகசபதம்; ஆகார சபதம். 

முகரி = பூரண்றத; விதக்தறத; திறன். 



முகில் = சமகம். 

முகிழ்நறக = தநசித்தம்; (காத லாலன்றிப ்பணத்திற் 

காறச பகாண்டு நறகத் தல்.) சுத்திசயாகம். 

(பவண்ணிறம் வாய்ந்த தூய நறக பரிசுத்தி 

யுறடறமறயக ்காட்டு கிறது.) 

முகிழ்முறல = பக்தியின் அங்கு ரம். 

(பகாங்றகக்குஸ்வாட சதசப ்பபாருள் பக்தி, ஆகசவ 

பகாங்றக முகிழ்ப ்பது பக்தி முறளப்பறதக ்

காட்டுகிறது.) 

முகுந்தன் = சமாக்ஷப்ரதன். 

முறக = அரும்பு. 

முங்கு = 'நநசமயம்' என்று இருக்றக. பவட்டுப்பட்டு 

நிமிரந்்து இருதுண்டாய் விழுந்தா லும் விழுசவன்; 

யாறரயும் வணங்சகபனன்றிருக்கும் இராவணறனப ்

சபால தறல வணங்காது நிமிரந்்து இறு மாந்திருக்றக, 

முசுகுவாபலடுத்தாப ்சபாசல அஸுறயயும், 

சகாபமும் பகாண்டு முசுகுவால் எடுக்குமாப்சபாசல. 

முசுமுசுப்பு = இன்னாறம. 

முட்சகால் = குதிறர நடத்துகிற தாத்துக்சகால். 

முட்டாக்கிட்டுக ்கிடக்க = ஸ்வாநு பாவம்; ஏகாந்தம். 

முட்டாணி = விலங்கிற்குத்றதக்கும் ஆணி. 

முட்டு = ப்ரதிஹதி; விலங்கு; தள் ளப்சபாகாதபடி 

தாங்குவது. 



முட்டுக்சகால் = கன்னக்சகால். 

முடி = மயிர ்முடி; கறள. 

முடியாறம = கிறடயாறம. 

முறட = துரக்்கந்தம். 

முண்டகம் = தாறழ. 

முண்டம் = கபாலம். 

முண்டர ்= றசவர.் 

முத்தம் = சண்ணம். 

முத்தன் = சமாக்ஷப்ரதன்; ஆநந்த ஸ்வரூபன். 

முத்தி பசய்றக = விடுவிக்றக,  

முத்து = ஆநந்தம்; வீதி; அழகு. 

முதம் = சிசரஷ்ட்ட ம். 

முதல் = றகம் முதல். 

முதல் முன்னம் = பறழயதாக; மிகவும் முன்பு. 

முதலி = ப்ரதா நன். 

முதலியார ்= அதிபதி; சிசரஷ்ட் முதன்றம காரணம். 

முதற்பகாள்ள = அளவிட 

முதறுகள் = பூதம். 



முதுகிட்டான் = அம்பறாத் தூணிறய முதுகில் கட்டிப ்

சபாகிறவன். 

முதுறம = பபருறம; உயரத்்தி; பழறம,  

முத்தக்காசு = சகாறரக் கிழங்கு. 

முந்தாறன = மடி. முந்துற 

முன்னம் = ப்ரப்ரதமம்; முதன்முதல். 

முயங்க = கட்டிக்பகாள்ள; பநருங்க. 

முயல் = உத்சாஹம்; முசல்; முயல்; யத்னம். 

முயற்சி = உத்ஸாகம்; உத்சயாகம். 

முரசு = வாத்யவிசசஷம். 

முரண் = பலம்; மிடுக்கு; வக்ரம் 

முரி = சஞ்சரிக்றக; பபருறம. 

முருகன் = சுப்ரமணியன். 

முருகு = சதன்,  

முல்றல = யாழ்; குழல். 

முறலபயழுந்தார ்= ஸ்த்ரீகள். 

முழுங்றகத் தண்ணீ = ஒருவன் தண்ணீறரக ்

குடித்தால் மற்பறாருவன் அவன் முழங்றகயிசல 

ஒழுகுகிற தண்ணீறரக் குடிக்றக. 



முழறல = சவங்றகப் புலி. 

முழவம் = மத்தளம்; வாத்யம்: 

முழுகி = அவகாஹித்து. 

முமுசி முட்டி = அவகாஹித்து;  

முழத்த = நிரம்பின. 

முறழ = த்வாரம். 

முளரி = தாமறர; முள்ளு சிறு சுள்ளி. 

முளி = பகாழுந்து; தளிர ்உலரந்்தது. 

முளிந்தீந்த = உலரந்்து தீய்ந்த. 

முற்பகாழுந்து = பசுக்களின் 

முன்சனமுகந்துபகாள்றக. 

முற்சகாலி = சமபலாற்றி. 

முற்றம் = பவளி. 

முற்றூட்டாக = பூரண்ாநுபவமாக. 

முறியாழி = முறிந்தசமாதிரம். 

முறுகல் = சஹயம். 

முறற = பரய்ாயம். 

முறறபட = ந்யாயமாக. 



முன்றில் = முற்றம். 

முன்னிவந்து = முன்சனவந்து. 

முன்னீர ்= ஸமுத்ரம். 

முன்சனாட்டுக ்பகாள்ள = சமபலண்ண. 

முன்சனாட்டுக ்பகாள்றக = வருகிற காரய்த்திற்கு 

முன்சன ஆசலாசிக்க. 

முன்சனாட்டுக்பகாடுக்றக = ஒரு காரியத்திற்கு 

முன்சன ஆசராபிக்றக. 

முனசவ = முன்சன. 

முனி = துறந்தவன். 

முனிறக = சாதுவம்; சிறுறக. 

முனிவு = பவறுப்பு; பபாடிறக. 

முனிவர ்= குண நிஷ்டர.் 

முறன = திரள்; யுத்தம்; முகம்; சித்தம்; சீற்றம். 

முறனந்த = மிக்கமுயன்ற. முறனசய முன்சன. 

முறனவன் = ப்ரதாநன். 

முக்குறிஞ்சுறக = முழுசுறக.;  

மூக்றக = நசிக்றக,  



மூக்குவலி = மூரக்்கபலம். 

மூசுறக = பமாய்க்றக; விடாசதயிருக்றக. 

மூத்தபிள்றள = பசல்வப்பிள்றள. 

மூது = பழறம. 

மூரி = பபருறம; வலி; இடம்: 

மூரிநிமிருறக = சசாம்பல் முறிக்றக. 

மூரிநீர ்= ஸஞ்சரிக்கிற நீர;் ஸமுத்ரம்; இடபம். 

மூரிமடிறக = முறிறக. 

மூறலயடி = யசதசச்ம்; சதாற்றினபடி பயல்லாம். 

மூவாறம = நசியாறம. 

மூழ்த்த = நிரம்பின. 

மூன்றுதமிழ் = இயல்; இறச; நாடகம். 

பமசச்ு = மதிப்பு; சந்சதாஷம். 

பமசச்ுதல் = சல்ாகித்தல். 

பமய் = உடம்பு; சத்யம்; ஆத்மா; ஸ்வபாவம். 

பமய்க்காட்டு = எண்ணிக்றக பகாடுக்றக. 

பமய்சிலிரக்்றக = சராமாஞ்சம். 

பமய்ப்பபாருள் = ஆத்மா. 



பமய்ப்பாடு = யாதாரத்்யம்; பமய் யாக்குறக. 

பமய்றம = பமய்; முழுசப்சால். 

பமய்யாகிறது = பகவத்விஷய ஞானம்,  

பமலிவு = றநவு; உடம்பிறளக ்றக, பமழுக்குவாசி = 
ஸ்நிக்தறத; எண்பணய்ப் பறசறயத் சதய்க்றக; 

சதய்.கல்லாசல சதய்க்றக;  

சமகர ்= ஒருஜாதியார;் அரசர ்சபாகும்சபாது முன்சன 

நீர ்பதளிப்பர.் (ஈடு, 10.10. பிர.) 

சமகறல = வஸ்த்ரம்; அறர நாண்; மாறல. 

சமகுறக = ப்ரகாசிக்றக. 

சமத்து = சர்த்றத. 

சமதி = எருறம. 

சமம்பாடு = அபிமானம். 

சமய் = பபாருந்தி; கிட்டி; ஆதாரத்றதப ்பண்ணி,  

சமல் = பண்டு; சமறலயார;் முன்சன; சமல்; கீழ். 

சமல்தண்டல் = தாவுக்குப ்பபரிசயான். 

சமல்சதான்றி = வ்ருக்ஷவிசசஷம். 

சமலாப்பு = சமல்கட்டி. 

சமட்டு = சமல் விழுந்து. 



சமபலழுத்து = சம்மதித்து எழு திக் பகாடுக்றக; 

சம்மதி. 

சமவுறக = பபாருந்துறக; அத்யவசிக்றக; 

ப்ராபித்தம். 

சமற்பால் = சமறலதிக்கு. 

சமறு = சமல். 

சமன்றம = பபருறம. 

சமனாணிப்பு = அதிசயம்; கரவ்ம். 

சமனாள் = பூரவ்காலம். 

சமனி = நிறம். 

றம = இருள்; கறுப்பு; அஞ்சனம்; றம: 

றமத்த = கருத்த. 

றமந்தன் = மிடுக்கன்; ராஜா; வலிறம வாய்ந்தவன்; 

பயௌவன முள்ளவன். 

றமயல் = வ்யாசமாஹம்; மயங்குறக; அறிவுசகடு. 

றமயாந்து = மயங்கி. 

பமாக்கல் = குமிழி. 

பமாகடு = முதுபகலும்பு. 



பமாகசடாரவ்ியராய் = முது பகலும்புர முறடயராய், 

ஞானிகளாய் என்றபடி. 

பமாய் = அழகு; பசறிவு; பபருறம; வலி; மிகுதி. 

பமாய்குழல் = ஸ்வாபசதசத் 

தில்ப்ராரத்்தநாரூபப்ரபத்தி. 

பமாய்த்தல் = தள்ளுதல்; தீர விளிதல். 

பமாய்ம்பு = மிடுக்கு. 

பமாறாந்த = தூறுமண்டின; திறந்த. 

சமாசகர ்= திருடர.் 

சமாடி = காடு; பிடாரி,  

சமாடு = பிசுல்; சதாள்; பபருறம. 

சமாத = அடிக்க. 

சமாம்பழம் = சமாக்கிறபழம்; சபாக்யம். 

சமாய் = மாதா. 

சமாவாபயழுந்தார ்= புருஷர ்கள். 

சமாறழ = கீழாறு; நரகம். 

வக்கரன் = தந்தவக்ரன்,  

வக்பகன்றிருக்றக = சவட்றகயா யிருக்றக. 



வகுப்பு = கட்டறள. 

வக்குரிக்க = பவடிக்க; சவக. 

வகுத்தசசஷி = ப்ராப்த சசஷி. 

வறக = ப்ரகாரம். 

வங்கம் = மரக்கலம்; கப்பல். 

வங்கணம் = ஸ்சநஹம்; வம்சம். 

வசிபசய்றக = வசீகரிக்றக. 

வறச = குற்றம். 

வஞ்சம் = வஞ்சறன. 

வட்கு = பவட்கம். 

வடி = வடிக்றக; சாறண பிடிக்றக; அழகு; மாவடு. 

வடிம்பிடுறக = ப்சரரிக்றக. 

வடிவு = சமனி; அழகு; ஸ்வபாவம். 

வடு = அவத்யம்; குற்றம். 

வண்டலிடுறக = வண்டற் படுறக,  

வண்டானம் = குருகு; நீரக்் சகாழி. 

வண்டு = நாயகன்; வண்டு. 

வண்ணம் = ஜாதி; நிறம்; ஸ்வபாவம். 



வது = மது; மணம்; கல்யாணம். 

வதுறவ = கல்யாணம்; பரிமளம். 

வந்தி = வறள; வறக; ப்ராகாரம். 

வந்திக்றக = ஸ்சதாத்திரம் பசய்றக; சஸவிக்றக. 

வம்பு = புதுறம. 

வயிரம் = வஜ்ரம்; முற்றல்; பறக. 

வயிரசமகன் = ஒரு ராஜா. 

வயிறுதாரி = பஹீபக்ஷி; பபருந ்தீனிக்காரன்,  

வயிறுபிடிக்றக = கிசல சத்தினாசலயாதல்; 

பயத்தினாசல யாதல் வயிறு பிடித்துக் பகாள்றக,  

வயிறுவாய்க்றக = கரப்்பம் தரித்தல்,  

வரம் = பலம்; சச்ரஷ்டம். 

வரம்பு = அறண; தறட; அவதி. 

வரலாறு = சஹது. 

வரி = சரறக; அழகு; கீற்று. 

வரிறச = ஆதிக்யம். 

வரிந்து = கட்டி. 

வருட = துறடகுத்த. 



வருத்தம் = துக்கம்; மனக்கிசலசம். 

வருத்தித்த = வரத்ிப்பித்த; உண்டாக்கின,  

வறரறக = குறறறக. 

வறரந்துபகாண்டு = வரித்துக ்பகாண்டு. 

வறரயாசத = ஒன்றுந ்தப்பாசத. 

வறரயிட்டுக்காட்டுறக = ஆறு வடிகிறசபாது 

வறரயிட ்டுக ்காட்டுறக; ஆறு பபருகுகிறசபாது 

சமலும் அறடயாளங்காட்டுறக. 

வறரயிடுறக = குறறந்து வருறக. 

வலக்குறி = பகவத்சின்னம். 

வலம் = பலம். குறி-சின்னம். 

வலம் = துணிவு; பலம்; சச்ரஷ் டம்; அநுகூலம். 

சருக்கம்.. 

வல்லாராடுறக = ஸமரத்்தனாவன் ஆடுறக; 

விஷ்ணுந்ருத்தம். 

வலிக்றக = இழுக்றக. 

வலிறம = சீரற்ம. 

வறல = சதகம். 



வவ்வல் = குளிருறக; கவ்வுறக; உண்றக; 

வாங்குறக,  

வழக்கு = முறற; ப்ராப்தம். 

வழி = வாசல்; நடு; ஒழுங்கு; ப்ராப்யம்; மாரக்்கம். 

வழிப்படுறக = ஆசர்யிக்றக. 

வழியடிப்பார ்= வழி பறிக்கிறவரக்ள். 

வள் = வறளவு; கூரற்ம. 

வள்ளீ = வல்லீ. 

வள்ளுகிர ்= கூரற்மறயயுறடய நகம். 

வளம் = மிகுதி; ஸம்பத்து; அழகு; சபாக்ய வஸ்து; 

பபருத்த; ஆயாஸம். 

வளவன் = சசாழன். 

வறள = சங்கம்; பாழி; றகவறள; ஸ்வாபசதசத்தில் 

அஸா தாரணசச்ின்னம். 

வறளதல் = சபாக்கறுதல். 

வறளப்பிடுறக = ஆறளயிட்டுத் தறகந்து 

பகாள்ளுறக. 

வறளப்பு = மறிப்பு. 

வறளப்புக ்கிடக்றக = மறிப ்பிருக்றக. 



வறளயல் = றகவறள; விலங்கு. 

வறளவணர ்= நம்பிமூத்த பிரான். 

வறண்ட = பகாதித்த. 

வறமுறுகல் = அஸாரம். 

வறுநாற்றம் = வருத்த த்ரவ்யத்தின் நாற்றம். 

வறுநிலம் = பவறுந்தறர. 

வன்சசறு = வட்டிசச்சறு. 

வன்றம = காடிந்யம்; மிடுக்கு. வன்னியப்பற்று. 

பாறளயப ்பற்று; பாறளயகாரர.் 

வன்னியம் = குறும்பு; மத்ஸரம். 

வனந்துகல் = துக்கப்படுத்தல். 

வனப்பு = அழகு; பபருறம; நாவரண்ம். 

வனம் = சமரத்்தி; அழகு; சம்பத்து; சமஸ்தமும்,  

வறனதல் = பசய்தல்,  

வாங்குதல் = வறளதல்; வலித்தல். 

வாசம் = வாசறன; குளிரச்ச்ி. 

வாசல் = வழி. 

வாசி = அதிசயம்; குதிறர. 



வாசிறக = மாறல. 

வாட்டம் = ஸங்சகாசம். 

வாட்தீயீடாக = தீக்்ஷணமாக. 

வாட = நசிக்க. 

வாணன் = பாணாஸுரன்; மஹாபலி; நிரவ்ாஹகன். 

வாணாள் = ஆயுசு; வாழ்கிற காலம். 

வாணிபம் = ப்ரசயாஜநம். 

வாணியம் = வாணிஜ்யம்; வ்யாபாரம். 

வாணுதல் = வாள்நுதல்; வாசளாசட கூடினது; 

தறலயுறடய ஸ்திரீ என்று அந்யாபசதசம். ஸ்வாப 

சதசத்தில் தாந்தி; தாந்திறய யுறடயவரக்ள். 

வாணிறம் பவளுத்த நிறம். 

வாய் = வாய்ப்பு; ஸ்வரம்; இடம். 

வாய்க்றக = பலிக்றக,  

வாய்கறர = சமபலழ; ஆற் றருகு; கதியின்றம. 

வாய்றக = கிட்டுறக; பமய்; ஒட்டி; அழகு; உவறம. 

வாய்த்தறல = மூலம்; முதலிடம். 

வாய்புகுசசாறு = வாயிற் சசாறு. 



வாய்புகுநீர ்= தனக்குள்சள யழுத்திக ்பகாள்ளுறக; 

ஜீவனம். 

வாய்மடிறக = சக்தியில்லாறம. 

வாய்வாய் = கசபால தாடனம்; கன்னத்திலடித்தல். 

வாய்வாரக்ள் = வாய்ந்தவரக்ள். 

வாய்விடாசச்ாதி = வாரத்்றத பசால்லவறியாதவன். 

வாய்விடுறக = வாசீகமாகச ்பசால்லுறக; 

வாய்விட்டுச ்பசால்லுறக. 

வாய்பவருவுறக = நிறனப்பின்றி வாயாசல 

பசால்லுறக. 

வாயலகு = மூக்கு. 

வாயாடி = வாசாலகன்; வாக் கிசல வரத்்திக்கிறவன்; 

பசாற்படி பசய்கிறவன். 

வாயில்வழி = நிறம்; வாசல்வழி. 

வாயிறு = சகாக்கிராசம். 

வாயிபலாட்டி = ஸங்கற்பித்து. 

வாயுறற = அருகம் புல்; கபலம். 

வாசயாறல = பநல்லுக்குழிக்குப ்சபாடுகிறசீட்டு. 

வார ்= ஜலம்; சூட்சி; வாரி நிற்றக; பூரண்ம்; நீட்சி; 

பூரத்்தி; முறலக்கசச்ு; பநடுறம. 



வாரத்ல் = ஒழுகுதல்; சபரத்ல்; பநடுறம. 

வாரர ்= வட்டக்கறட; வட்டமாகச ்பசால்லுகிற கறட; 

பங்கு முறற. 

வாராநின்ற = வந்து பகாண்டிருந்த. 

வாரி = ஸமுத்ரம். 

வாரிப்பிடியாகப்பிடிக்க = ஒருக் காசல பிடிக்க. 

வாருறக = அதிகமாறக. 

வால் = வலியது; பவளுப்பு; மிகுதி; பலம். 

வாலாட்டு = கரவ்ம்; மதிப்பு. 

வாலாட்டுறக = கரவ்ிக்றக. 

வாலியது = வலியது; பபருறமயுறடயது. 

வாவப்பு = சநரம்ாடு. 

வாழ்முதல் = வாழ்சச்ிக்கு ப்ரதம ஸுக்ருதம். 

வாள் = காந்தி; அழகு; மிடுக்கு; கத்தி; ஆயுதம். 

வாசளறு காணத்சதசளறுசபா மாப்சபாசல = அதிக 

துக்கத் றதக் கண்டால் அல்பதுக ்கம்சபாம்; சதசளறு: 

சதள் பகாட்டின உபத்ரவம். 

வான் = பபருறம; ஆகாசம்; சமகம்; மூலப்பிரகிருதி, 

நிமிடம்; வீரம்; அதிசயம். 



விறச = சவகம். 

விறசப்பு = அதிசயம். 

விஞ்றச பாணவர ்= வித்தியாதரர.் 

வடுகன் விடுநகம் = வடுகன் கட்டுகிற கிட்டி. 

வியுஷ்டி = விடிவு - அதாவது பலம்-பயன். 

வில் = சதஜஸ். 

விலங்கல் = மறல. 

விழுது = பவண்பணய். 

விளரி = ஆரம்; ஸ்வரமான றதவதம்; விளரிபயன்ற 

பண்; பவளுப்பு; சசறு. 

விளிதீந்த = விழந்தற்ற,  

விளியாவாரக்்க = சகாபித்துக ்கட்ட. 

விலங்கு = மான் குரங்கு முதலாகிய திரய்க் ஜாதிகள். 

வீடு = விடுறக; க்ருஹம்; சமாக்ஷம். 

வீரக்கழல் = பகாறடயாலும், வீரத்தாலும் கட்டும் 

கழல்,  

வீரப்பாடு = பவற்றி. 

வீவு = நாசம். 



வீழ் = விழ; சமல்விழபவன்றுமாம். 

வீழ்துறண = விழுந்துறண; விரும்பும் நட்பு. 

வீறு = அதிசயம்; கரவ்ம்; வீற்றிருக்றக. 

பவகுண்டு = சகாபித்து. 

பவஞ்சமம் = யுத்தம். 

பவப்பம் = துக்கம். 

பவல் = பவல்லுறக; ஜயிக்றக. 

பவளிறு = மாலின்யம். 

பவற்றி = ஜயம். 

சவட்றக = ஆறச. 

சவண்டப்பாடு = வால்லப்யம். 

சவரி = பரிமளம் 

சவல் = பவல்லுறக; ஜயிக்றக,  

சவற்று = சவவு பாரத்்து. 

சவனல் = கிரணம். 

றவகல் = நாள்சதாறும். 

றவகி = தங்கி. 

றவகின = தங்கின. 



றவப்பு = நிசக்ஷபம். 

வ்யங்கியம் = த்வனி; சசாத்தியம்; தாத்பரய்ம். 

வ்யாஸபதஞ் பசலுத்துறக = வ்யாஸறரப ்

சபாசல...யத்றத யதிஷ்டிக்க வல்லவரக்ள். 

வ்ருத்தம் = வட்டணி, ஆகாரம். 

வ்யுஷ்டி = விடிவு; நற்பயன். 

 


